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З А П О В Е Д 

 
№ 697/ 27.05.2021 г. 

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 

49, ал. 1, т. 1 и ал. 2, както и чл. 54-63 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 във връзка с Решение №143/ 27.04.2021г. 

на Общински съвет- Велинград и в изпълнение на утвърден график от Кмета на община 

Велинград за добив на стояща дървесина на корен за обект №2021-1 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща 

дървесина на корен по реда на чл. 54-63 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 (наричана за краткост „Наредбата“), в 

горска територия собственост на Община Велинград – гр. Велинград с адрес бул. „Хан Аспарух” 

№35, тел.** 359/5-20-25, факс **359/5 43 41, email: obshtina@velingrad.bg.  

 

ІІ. ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ е парична сума в размер на 5% от началната цена за обекта, 

а именно 1592,20 лв. / хиляда петстотин деветдесет и два лв. и 20 ст./ лв. без ДДС. 

Гаранцията за участие се внася по банковата сметка на Община Велинград – «Общинска банка» 

АД, IBAN: BG89SOMB91303361807101, BIG: SOMBBGSF. 

 

ІІІ. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА- ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

1. Дървесината, предмет на търга е от следния обект с отдели, количество и дървесен вид, 

начална цена /в лв. без ДДС/, както следва: 

 

ОБЕКТ №2021-1 

Отдел „162”  

Подотдел „ж” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 

mailto:obshtina@velingrad.bg
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ІІ клас  бб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас бб 23,00 55,00 1265,00 

ІV клас обли греди бб 21,00 35,00 735,00 

IV клас ср.техн. дървесина бб 40,00 32,00 1280,00 

V клас бб 96,00 32,00 3072,00 

VІ клас др. техн. дървесина бб 42,00 30,00 1260,00 

ОЗМ бб 2,00 45,00 90,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 21,00 18,00 378,00 

Общо бб 269,00  9890,00 

 

 

Отдел „162”  

Подотдел „з” 

Бял бор 

 

    

  

Сортимент  

Дърв

есен 

вид 

Количество  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 10,00 75,00 750,00 

ІІІ клас бб 9,00 55,00 495,00 

ІV клас обли греди бб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 10,00 32,00 320,00 

V клас бб 38,00 32,00 1216,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 17,00 30,00 510,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 12,00 18,00 216,00 

Общо бб 102,00  3727,00 

 

 

Отдел „336”  

Подотдел „ф” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 3,00 55,00 165,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 2,00 32,00 64,00 

V клас бб 7,00 32,00 224,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 2,00 30,00 60,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб 1,00 18,00 18,00 

Общо бб 20,00  866,00 

 

 

 

     



 

Отдел „443”  

Подотдел „д” 

Бял бор 

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  бб 30,00 75,00 2250,00 

ІІІ клас бб 33,00 55,00 1815,00 

ІV клас обли греди бб 12,00 35,00 420,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 39,00 32,00 1248,00 

V клас бб 90,00 32,00 2880,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 35,00 30,00 1050,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 5,00 18,00 90,00 

Общо бб 246,00  9883,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 1,00 75,00 75,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 2,00 32,00 64,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 7,00  291,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас чб 15,00 55,00 825,00 

ІV клас обли греди чб 6,00 35,00 210,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 17,00 32,00 544,00 



V клас чб 24,00 32,00 768,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 8,00 30,00 240,00 

ОЗМ чб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. чб 2,00 18,00 36,00 

Общо чб 96,00  4433,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 1,00 32,00 32,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 9,00  484,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 12,00 75,00 900,00 

ІІІ клас чб 11,00 55,00 605,00 

ІV клас обли греди чб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 5,00 32,00 160,00 

V клас чб 6,00 32,00 192,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 3,00 30,00 90,00 

ОЗМ чб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. чб 1,00 18,00 18,00 

Общо чб 45,00  2270,00 

 

IV. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ОБЕКТ 2021-1 /лв. без ДДС/. 

 

Начална тръжна цена на обекта е 31844,00 лв. /тридесет и една хиляди осемстотин 

четиридесет и четири /лв. без ДДС за общо количество дървесина 794.00 /седемстотин 

деветдесет и четири/  куб.м. 

На търга с явно наддаване, кандидатите не могат да предлагат цена по - ниска от посочената  

начална тръжна  цена. 



 

Обект № 
Количество в 

куб.м. 

Начална цена в лв. 

без ДДС 

 

 

 
1 2  

2021-1 794 31844,00 
 

V.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

1.1.  Крайният срок за сеч и извоз на прогнозни количества  дървесина до временен склад за 

обект  № 2021-1 е до 31.12.2021г., съгласно утвърден график: 

  

Триме-

сечие 

2021 год.  

Общо 

І ІІ ІІІ IV 
куб.м - 94.00 600.00 100.00 794.00 

 

1.2. Срок на договора – до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по т. 1.1. 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО УЧАСТИЕ. 

 

При работата на комисията по провеждане на търга всеки участник има право да присъства 

лично или чрез упълномощен представител след представяне на документ за самоличност и/или 

пълномощно от представлявания – когато е приложимо. 

 I. Право на участие имат участници, които подават заявление по образец, в което 

посочват обекта и прилагат: 

1. Декларация, че участникът е внесъл гаранция за участие в търга за Обект № 2021-1 и: 

1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против 

собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс, за престъпления против 

стопанството по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от 

Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от 

Наказателния кодекс; 

1.2. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3. Да не е в производство по ликвидация; 

 1.4. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

ЗПКОНПИ с кмета на Община Велинград. 

 1.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

 1.6. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 1.7. Да няма парични задължения към Община Велинград  установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган. 

1.8. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, включени в обекта. 

1.9. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 

1.10. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта. 

1.11. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър към Изпълнителната агенция по 

горите по чл. 241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина”. 

1.12. Да декларира, че отговаря на квалификационните и технически изисквания за 

извършване на ползването на дървесината. 



 2. Всеки участник при изготвяне на офертите за участие в търга трябва да се придържа 

точно към обявените от ПРОДАВАЧА условия. 

3. До изтичането на срока за подаване на офертите за участие в търга всеки участник може 

да ги оттегли, промени или допълни; 

З А Б Е Л Е Ж К А!!! Липсата на което и да е от тези условия следва да се приема 

като основание за недопускането на участника до участие в търга.  

 

VII. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 % от достигната стойност на  

обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

1.1. парична сума, внесена по сметка на ПРОДАВАЧА  

«Общинска банка» АД, IBAN: BG89SOMB91303361807101, BIG: SOMBBGSF; 

1.2. банкова гаранция, учредена в полза на ПРОДАВАЧА със срок на валидност до 

изтичане на срока на договора, учредена в полза на ПРОДАВАЧА, като се посочва, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от ПРОДАВАЧА.  

Участникът, спечелил търга сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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. 

 

VIII. РАЗМЕР НА СТЪПКАТА ЗА НАДДАВАНЕ. 

 

1. Стъпката за наддаване е в размер на 3% от началната цена на обекта и е посочена в 

следната таблица 
 

Обект № 

Стъпка за наддаване  в лв. в 

размер на 3% от началната 

цена 

2021-1 

 

955,32 лв. /деветстотин петдесет 
и пет лв.  и 32 ст./. 

 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА. 

 1. Заплащането на дървесината се извършва по банков път по сметка на Община 

Велинград, посочена в настоящата заповед.  

Достигнатата цена за обекта  ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин: 

 1.1. Първата  вноска е в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на обекта, 

която се заплаща и се внася от КУПУВАЧА , след подписване на договора, но - не по-късно от 15 

/петнадесет дни/ от сключване на същия. 

 1.2. Размерът на следващите авансови вноски по договора са в размер равен или по-голям 

от стойността на партидното количество дървесина, което предстои да бъде транспортирано от 

КУПУВАЧА, установено въз основа на подписан от страните по договора предавателно-

приемателен протокол. Същите се заплащат преди или в рамките на 3 (три) дни, считано от 

датата на изготвяне на предавателно-приемателен протокол, но не по-късно от деня на 

издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното количество 

дървесина. 

 1.3. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от 

направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-

предавателен протокол дървесина. 

Фактурирането на стойността на закупените дървени материали и административната услуга за 

издаване на превозни билети ще се извършва по реално получени количества дървесни 



асортименти на база подписаните приемателно-предавателни протоколи и броя на издадените 

превозни билети за транспортираната дървесина не по-малко от един път месечно. 

 

X. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

 

Място за закупуване на тръжна документация за участие в търга е от касата, находяща се 

на първия етаж в Административната сграда на Община Велинград, гр.                             

Велинград, бул. «Хан Аспарух» №35. 

 

Съгласно чл. 9 в, ал.2 от «Наредбата», кандидатите могат да изтеглят безплатно 

документацията от интернет страницата на ПРОДАВАЧА http://velingrad.bg. 

 

Срок за получаване на документи: всеки работен ден от 27.05.2021г. до 11.06.2021г. от 

09:00 ч. до 16:00 ч., като цената при получаване е 10 /десет/ лева без ДДС. 

 

XI. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

 

1. Място, ден и час за провеждане на търга: Административна сграда на Община 

Велинград, малката заседателна зала на 14.06.2021г. в 10,30 часа. 

 

2. Краен срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 11.06.2021г. в 

деловодството, находящо се на първия етаж в Административната сграда на Община Велинград, 

гр.Велинград, бул. «Хан Аспарух» №35. 

 

Определям лице за контакт Алекс Бошнаков- тел. 0889404091 

 

 

XII. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ДОПУСКА НАЕМАНЕ НА 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СПЕЧЕЛИЛИЯ ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИК. 

 

1. Участниците не могат да използват подизпълнители. 

2. Настоящата заповед да се публикува най-малко 15 /петнадесет/ дни преди крайния срок 

за подаване на документи за участие на интернет страницата на Община Велинград. Екземпляр 

от заповедта да се постави на таблото за обяви в сградата на Община Велинград. 

  3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 

съобщаването й. 

4. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Светла Томова – заместник кмет на 

Община Велинград. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД: ……...…/..П../...................... 

                                                                / Д-Р КОСТАДИН КОЕВ / 

 
                                                     * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

     Заличено на основание чл. 45 от ЗЗЛД 

 

 



 

 

 

                            

УТВЪРДИЛ:……/ П /………………. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ 

 
                                                    * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

     Заличено на основание чл. 45 от ЗЗЛД 

 

 

                                                                                               
 

Т Р Ъ Ж Н И  Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН  

ОТ ОБЕКТ №2021-1 
съгласно 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, наричана накратко „Наредбата” 

 

І . ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА,  ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

1. Предмет на възлагане е възмездно ползване на дървесина чрез продажба  на прогнозни 

количества дървесина на корен по сортименти. Дървесината, предмет на търга е от посочения 

обект с отдели, количество и дървесен вид, начална цена в лева без ДДС,  както следва: 

 

- Обект № 2021-1, включващ отдел „162”  подотдел „ж”, отдел „ 162” подотдел „з”, отдел 

„336”  подотдел „ф”, отдел „446”  подотдел „д”, отдел „546”  подотдел „а”, отдел „546”  подотдел 

„г”, намиращи се в горска територия, която е собственост на Община Велинград. 

ОБЕКТ №2021-1 

Отдел „162”  

Подотдел „ж” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  бб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас бб 23,00 55,00 1265,00 

ІV клас обли греди бб 21,00 35,00 735,00 

IV клас ср.техн. дървесина бб 40,00 32,00 1280,00 



V клас бб 96,00 32,00 3072,00 

VІ клас др. техн. дървесина бб 42,00 30,00 1260,00 

ОЗМ бб 2,00 45,00 90,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 21,00 18,00 378,00 

Общо бб 269,00  9890,00 

 

 

 

Отдел „162”  

Подотдел „з” 

Бял бор 

 

    

  

Сортимент  

Дърв

есен 

вид 

Количество  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 10,00 75,00 750,00 

ІІІ клас бб 9,00 55,00 495,00 

ІV клас обли греди бб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 10,00 32,00 320,00 

V клас бб 38,00 32,00 1216,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 17,00 30,00 510,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 12,00 18,00 216,00 

Общо бб 102,00  3727,00 

 

 

Отдел „336”  

Подотдел „ф” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 3,00 55,00 165,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 2,00 32,00 64,00 

V клас бб 7,00 32,00 224,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 2,00 30,00 60,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб 1,00 18,00 18,00 

Общо бб 20,00  866,00 

 

 

Отдел „443”  

Подотдел „д” 

Бял бор     

  

Сортимент  Дърве Количеств  цена Стойност 



сен 

вид 

о 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  бб 30,00 75,00 2250,00 

ІІІ клас бб 33,00 55,00 1815,00 

ІV клас обли греди бб 12,00 35,00 420,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 39,00 32,00 1248,00 

V клас бб 90,00 32,00 2880,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 35,00 30,00 1050,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 5,00 18,00 90,00 

Общо бб 246,00  9883,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 1,00 75,00 75,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 2,00 32,00 64,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 7,00  291,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас чб 15,00 55,00 825,00 

ІV клас обли греди чб 6,00 35,00 210,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 17,00 32,00 544,00 

V клас чб 24,00 32,00 768,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 8,00 30,00 240,00 

ОЗМ чб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. чб 2,00 18,00 36,00 

Общо чб 96,00  4433,00 



 

 

Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 1,00 32,00 32,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 9,00  484,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 12,00 75,00 900,00 

ІІІ клас чб 11,00 55,00 605,00 

ІV клас обли греди чб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 5,00 32,00 160,00 

V клас чб 6,00 32,00 192,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 3,00 30,00 90,00 

ОЗМ чб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. чб 1,00 18,00 18,00 

Общо чб 45,00  2270,00 

 

 1.1.Начална тръжна цена на обекта е 31 844,00 лв. /тридесет и една хиляди 

осемстотин четиридесет и четири /лв. без ДДС за общо количество дървесина 794,00 

/седемстотин деветдесет и четири / куб.м. 

  

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цена по- ниска от посочената  

начална тръжна  цена. 

 

 



Обект № Количество в куб.м. 

 

 

 

 

Начална цена в лв. 

без ДДС 

 

 

 
1 2  

2021-1 794,00 31844,00 

 

1.2. Количествата дървесина от обекта са прогнозни. При наличие на разлики между 

количествата действително добита дървесина и посочените в тръжната документация, 

заплащането ще се извършва от КУПУВАЧА по достигната на търга цена, изчислена за един 

плътен кубичен метър и формирана, и разпределена пропорционално спрямо процентното 

увеличение по дървесни видове и асортименти. 

 

1.3.  Срокът на валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за подаване на 

офертите. 

1.4.  Стъпката за наддаване е в размер на 3% от началната цена на обекта и е посочена в 

следната таблица 

 

Обект № 

Стъпка за наддаване  в лв. в 

размер на 3% от началната 

цена 

2021-1 
 

955,32 лв./ деветстотин 

петдесет и пет лв. и 32 ст./. 

 

 

2. Крайният срок за продажба на дървесината от обекта е 31.12.2021г., а графикът за 

изпълнението по количества е както следва: 

 

 

Триме-

сечие 

2021 год. 
 

Общо 
І ІІ ІІІ IV 

куб.м - 94.00 600.00 100.00 794.00 

 

3. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5 % от стойността на обекта и е 

посочена в следната таблица. 
 

Обект № 

Гаранция за участие в 

размер на 5% от началната 

цена 

2021-1 

 

1592,20 лв./ хиляда 

петстотин деветдесет и два лв. 

и 20 ст./лв.без ДДС. 
 

 



ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. Изисквания към документите. 

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 

1.2. Документите  се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени 

за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и нотариално 

заверено пълномощно (оригинал или копие, заверено от участника) за изпълнение на такива 

функции. 

1.3. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език, а 

в случай, че документите се представят на език,  различен от български, следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и 

печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“.  

 

2. Изисквания към участниците: 

Право на участие имат участници, които отговарят на следните изисквания: 

2.1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран, за: престъпления против 

собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс,престъпления против стопанството по 

чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс и участие в 

организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс; 

2.2. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

2.3. Да не е в производство по ликвидация; 

2.4. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с 

Кмета на Община Велинград. 

2.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

2.6. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

2.7. Да няма парични задължения към Община Велинград установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 

2.8. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, включени в обекта; 

2.9. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 

2.10. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта. 

2.11. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър към Изпълнителната агенция по 

горите по чл. 241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина”. 

2.12. Да декларира, че отговаря на квалификационните и технически изисквания за извършване 

на ползването на дървесината. 

3. Всеки участник при изготвяне на офертите за участие в търга трябва да се придържа точно към 

обявените от ПРОДАВАЧА условия. 

4. До изтичането на срока за подаване на офертите за участие в търга всеки участник може да ги 

оттегли, промени или допълни; 

 

З А Б Е Л Е Ж К А!!! Липсата на което и да е от тези условия, следва да се приема 

като основание за недопускането на участника  до участие в търга.  

 

III. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

3.1. За участие в търга участниците подават заявление по образец – приложение 1, в което 

описват обекта, за които желаят да участват, към което прилагат: 

3.2. декларация, приложение № 2 към документацията. 



3.3. декларация за внесена гаранция за участие в търга. 

        3.4. декларация, че участникът отговаря на техническите и квалификационни изисквания, а 

именно: 

 

 Участниците следва: 

а) да имат сключен трудов договор,  регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд,   

регистриран   за   дейността   "планиране   и   организация   на  добива   на дървесина"; 

Изискването не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителен орган на 

търговското дружество, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, е лесовъд, 

регистриран за дейността "планиране и организация на добива на дървесина"; 

б)  да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП с работници за 

осъществяване на сечта и извоза на дървесина, от които минимум определените в таблицата по-

долу работника следва да притежават валидно свидетелство за правоспособност за работа с 

моторни триони, за да осъществяват сечта. 

в)   да разполагат с  необходимия минимален  брой техника и животинска тяга /коне/- 

собствена или предоставена на друго правно основание, осигуряваща ползването на дървесина, а 

именно: 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за подаване на 

офертите. 

ІV. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

Комисията отстранява от участие в търга участник: 

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 58 от Наредбата и те са 

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

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата; 

 3. ако гаранцията не е постъпила по сметката на ПРОДАВАЧА в посочения в заповедта 

срок, или внесената гаранция за обекта не е в пълен размер. 

 

 

Обект № Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. 

Работници, 

които ще 

осъщест-

вяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работниц

и,които   

ще 

осъществ

яват 

извоза на 

дървесина 

чрез 

специализ

иран 

горски  

трактор. 

 

 

2021-1 

 

2 1 2 1   

https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473354
https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473354


V. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Обявената процедура - търг с явно наддаване, ще се проведе на 14.06.2021 от 10,30 

часа в Административната сграда на община Велинград, малка заседателна зала, ет. 2. 

2. Провеждането на търга в т.ч.: разглеждане, оценяване и класиране на офертите се 

извършва от  назначена с писмена заповед от кмета на община Велинград комисия. 

3. При откриване на търга, председателят или упълномощен от него член на тръжната 

комисия проверява дали са спазени всички условия за участие в търга. 

4. Търгът се провежда съгласно разпоредбите на чл. 60- 63  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, както и изискванията 

на настоящите тръжни условия. 

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

представените от тях документи. 

6. След запознаването със Списъка на участниците, членовете на комисията 

подписват декларация по реда на чл. 60, ал. (5) от Наредбата.  

7. Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени 

представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от 

участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участника от по-нататъшно 

участие в търга, без да отваря плика с документите му. 

8. Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на ПРОДАВАЧА. 

9. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за 

която има служебен достъп. 

10.  Комисията отстранява от участие в търга участник: 

10.1. който не е представил някой от изискуемите от ПРОДАВАЧА документи или те са 

представени във вид и съдържание, различни от предварително изисканите; 

10.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 58, 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; 

10.3. на когото гаранцията не е постъпила по сметката на ПРОДАВАЧА в посочения в 

заповедта срок, или внесената гаранция за обекта не е в пълен размер. 

11. След допускане на участниците до следващия етап на търга, комисията им 

предоставя пореден номер за участие. Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците 

на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със 

звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка. 

12.  Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и 

стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 

13. Наддаването се извършва от участниците, които вдигат предоставените им номера 

и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от участника 

цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка. 

14. Преди третото обявяване на последната предложена от участника цена, 

председателят на комисията прави предупреждение, че цената е последна, и ако няма ново 

предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. 

15. Печели този от участниците, който единствен е  потвърдил последната достигната 

на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ 

място, достигнатата цена и закрива търга. 

16. Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият участник и 

класираният на първо място се определят чрез жребий.  

16.1. Когато в  явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с 

една стъпка по- ниска от достигнатата, класирания на второ място се определя чрез жребий. 



16.2. Когато в явния търг участва повече от един участник, но само един от тях е 

потвърдил  началната цена, той се обявява за спечелил търга.  

16.3. Когато повече от един участници само са потвърдили началната цена, спечелилият 

участник и класирания на второ място се определят чрез жребий. 

16.4. не се възстановява гаранцията за участие на допуснати участници, които не са 

потвърдили началната цена. 

17. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

18. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 

участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждането му. 

19. Когато на търга с явно наддаване е допуснат до участие повече от един участник, но 

при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият участник се обявява за 

спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта след 

потвърждаването й. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се 

обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 

20. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

- класиране на участниците на първо и второ място и определяне на купувач; 

- прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК. Заповедта за определяне на купувач 

може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й. Заповедта се публикува 

на интернет страницата на Община Велинград. В заповедта за класиране на участниците и 

определяне на купувач може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при 

условията и по реда на АПК. 

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

- не е подадено нито едно заявление за участие; 

- участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

- първият и вторият класирани участници последователно откажат да сключат договор; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

- са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

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

- възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

- определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

22. Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано – спорът е решен с влязло в сила решение. 

23. В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят 

желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

1. Органът открил процедурата за провеждане на търг с явно наддаване, сключва писмен 

договор за покупко-продажба на дървесина за съответния обект с определения в заповедта 

купувач.  

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

определяне на КУПУВАЧА или съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е 

допуснато предварително изпълнение. 



3. В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на купувач, а когато е 

допуснато предварително изпълнение – от съобщаването й, определеният за купувач участник 

следва да представи на ПРОДАВАЧА следните документи: 

а) номер на документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 10% от достигната цена (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); 

б) свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган на търговеца (актуално), 

респективно на физическото лице. 

  в) всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал. 

4.  В 3-дневен срок от изтичането на срока по т.3 комисия, определена от ПРОДАВАЧА, 

проверява редовността и съответствието на представените документи по т.3, за което се изготвя 

протокол. Протоколът се утвърждава от ПРОДАВАЧА в 3-дневен срок и се публикува на 

интернет страницата на ПРОДАВАЧА.  

5. Комисията по т.4 служебно проверява дали гаранцията за изпълнение е постъпила в 

пълен размер по сметката на Община Велинград в случаите, когато гаранцията за изпълнение 

надвишава внесената гаранция за участие. Ако гаранцията за изпълнение не е постъпила в пълен 

размер или участникът, определен за купувач не се е явил или е отказал да сключи договор в 

срока по т.3, не е представил документите по т. 3, или с тях не е доказал декларираните 

обстоятелства, продавачът със заповед определя за купувач участника, класиран на второ място.  

6. При неспазване от страна на спечелилия обекта участник на условията по т.5  в 

определения срок, внесената гаранция за участие не се възстановява. 

7. Когато класираният на второ място участник бъде определен за купувач се прилагат 

последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8. от Наредбата. Същият трябва да 

отговаря на условията посочени в т.5. Ако гаранцията за изпълнение не е постъпила в пълен 

размер или участникът определен за купувач не се е явил или е отказал да сключи договор в 

срока по т.3, не е представил документите по т. 3, или с тях не е доказал декларираните 

обстоятелства в определения срок, внесената гаранция за участие не се възстановява. 

8. Ако класираните на първо и на второ място участници откажат да подпишат договор 

органът издал заповедта за одобряване на класирането прекратява процедурата с надлежна 

заповед и открива нова по съответния ред. 

9. Договорът не се сключва и с участник, определен за Купувач,  за който се  установи че 

има парични задължения към Община Велинград, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган.  

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. 

Сключеният договор се публикува на интернет страницата на ПРОДАВАЧА в 14 дневен 

срок от сключването му. 

 

        VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Участниците в търга могат да получават допълнителна информация на адреса на Община 

Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35. 

 

 

 

 

 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473359
https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473367
https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473367


 

Приложение 1 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО 

РЕДА 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 ) 

 Управител(представител) 

на..........................…………………….................................…………………........EИК…………………

………... 
                                                                          (име на фирмата) 
адрес на управление:...............................………….................…..........................., тел............................ 
факс........................................... 
 
e-mail адрес:.......................................... 

Господин Председател, 

       Желая да участвам в ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за  продажба на  прогнозни 

количества стояща дървесина на корен от: 

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

 

Находяща се в горска територия собственост на Община Велинград. 

 

Запознат(а) съм с условията за провеждане на процедурата. 

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

Съгласен на посочената електронна поща, да получавам всички заповеди, покани, свързани с 

възлагането, изпълнението и прекратяването на процедурата. 

 

Предлагам срок на валидност на офертата………………………………/календарни дни от 

крайния срок за подаване на оферти/. 

 

Предлаганият срок на валидност трябва да е минимум 90 календарни дни. 

 

 

ЗАЯВИТЕЛ: .............................. 

                    /подпис печат/ 

 



                                                                                 Приложение 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

От .......................................................…………......................................................................................... 
(управител по  регистрация от ТР  ) 

В качеството ми на …………………………………………. 

на..........................…………………….................................………………….................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

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

 
С настоящото, ДЕКЛАРИРАМ, че: 

а)  не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление по чл. 

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

б)  не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с 

Кмета на Община Велинград;  

в) Представлявания от мен търговец  не е обявен в несъстоятелност и не в производство по 

несъстоятелност 

г) Представлявания от мен търговец  не е в производство по ликвидация; 

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

е) не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;  

ж) нямам парични задължения към държавата и към Община Велинград, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

България. 

 

 
 
 

                                                          ДЕКЛАРАТОР: ............................................  

 

                  /подпис и печат/ 



Приложение 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

От .......................................................…………......................................................................................... 
(управител по  регистрация от ТР  ) 

В качеството ми на …………………………………………. 

на..........................…………………….................................………………….................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

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

 
С настоящото, ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
 

1. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в търга за следния обект: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наказателния кодекс. 
 

………………………г.                                                                                  Декларатор: …………………….  

(дата на подписване)           (подпис, печат)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният………………………………………………………………. 

/собствено, бащино фамилно име/ 

 

 

Представляващ ………………………………………………………………………………. 

/наименование на юридическото лице, физ.л. или едноличен търговец/ 

 

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

 /длъжност/ 

 

адрес на управление: ……………………………………………………………………… 

тел./факс:……………………….     ЕИК ………………………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

1. представляваният от мен участник има назначени на трудов договор ………… бр. 

работници, от които…………….. бр. с подходяща  квалификация, с които ще осигури 

извършването на дейностите, предметна договора в обект №  ....................................................... 

 

2. представляваният от мен участник  разполага със следното техническо оборудване 

и животинска тяга /коне/, с които ще осигури и обезпечи извършването на дейностите, предметна 

договора в обект №  .............................................. …………………………….. 

както следва: ………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл. 313 от НК. 

 

 

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

гр.Велинград                    /подпис, печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният………………………………………………………………. 

/собствено, бащино фамилно име/ 

 

 

Представляващ ………………………………………………………………………………. 

/наименование на юридическото лице, физ.л. или едноличен търговец/ 

 

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

 /длъжност/ 

 

адрес на управление: ……………………………………………………………………… 

тел./факс:……………………….     ЕИК ………………………………………………… 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

 

Съм регистриран в публичния регистър по чл. 214 от ЗГ с Удостоверение за регистрация 

№…………………………………….. 

 

 

 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по реда на 

чл. 313 от НК. 

 

 

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

гр.Велинград                          /подпис, печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Д О Г О В О Р    

 

№……………………/…………………..2021 година 

 

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 

НА КОРЕН СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   
 

Днес....................2021 г.  в гр.Велинград, на основание чл. 35 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 и Заповед № .........../ 

.......... на Кмета на Община Велинград за определяне на Купувач,  се сключи настоящият договор 

между: 

 

1. Община Велинград с ЕИК BG 000351580, представана от Кмета на Община Велинград-  

д-р Костадин Тодоров Коев , наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

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

........................, ул …....................., №......., представлявано от ....................... и наричан за 

краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Предмет на настоящия договор е покупко-продажба на прогнозните количества 

стояща дървесина на корен от Обект № 2021-1, собственост на Община Велинград, срещу 

договорената между страните по обособени отдели и подотдели, дървесен вид, категории 

дървесина, начални цени, както следва: 

Отдели и подотдели попадащи в обект № 2021-1, намиращи се в горска 

територия собственост на община Велинград. 

 
ОБЕКТ №2021-1 

 

Отдел „162”  

Подотдел „ж” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  бб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас бб 23,00 55,00 1265,00 

ІV клас обли греди бб 21,00 35,00 735,00 

IV клас ср.техн. дървесина бб 40,00 32,00 1280,00 

V клас бб 96,00 32,00 3072,00 

VІ клас др. техн. дървесина бб 42,00 30,00 1260,00 



ОЗМ бб 2,00 45,00 90,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 21,00 18,00 378,00 

Общо бб 269,00  9890,00 

 

 

Отдел „162”  

Подотдел „з” 

Бял бор 

 

    

  

Сортимент  

Дърв

есен 

вид 

Количество  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 10,00 75,00 750,00 

ІІІ клас бб 9,00 55,00 495,00 

ІV клас обли греди бб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 10,00 32,00 320,00 

V клас бб 38,00 32,00 1216,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 17,00 30,00 510,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 12,00 18,00 216,00 

Общо бб 102,00  3727,00 

 

 

Отдел „336”  

Подотдел „ф” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 3,00 55,00 165,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 2,00 32,00 64,00 

V клас бб 7,00 32,00 224,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 2,00 30,00 60,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб 1,00 18,00 18,00 

Общо бб 20,00  866,00 

 

 

Отдел „443”  

Подотдел „д” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб 1,00 85,00 85,00 



ІІ клас  бб 30,00 75,00 2250,00 

ІІІ клас бб 33,00 55,00 1815,00 

ІV клас обли греди бб 12,00 35,00 420,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 39,00 32,00 1248,00 

V клас бб 90,00 32,00 2880,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 35,00 30,00 1050,00 

ОЗМ бб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. бб 5,00 18,00 90,00 

Общо бб 246,00  9883,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Бял бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 1,00 75,00 75,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 2,00 32,00 64,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 7,00  291,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „а” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 23,00 75,00 1725,00 

ІІІ клас чб 15,00 55,00 825,00 

ІV клас обли греди чб 6,00 35,00 210,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 17,00 32,00 544,00 

V клас чб 24,00 32,00 768,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 8,00 30,00 240,00 

ОЗМ чб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. чб 2,00 18,00 36,00 

Общо чб 96,00  4433,00 

 

 

 

     



Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Бял бор 

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  бб  85,00  

ІІ клас  бб 4,00 75,00 300,00 

ІІІ клас бб 1,00 55,00 55,00 

ІV клас обли греди бб 1,00 35,00 35,00 

ІV клас ср. техн. дървесина бб 1,00 32,00 32,00 

V клас бб 1,00 32,00 32,00 

VІ клас др. техн.дървесина бб 1,00 30,00 30,00 

ОЗМ бб  45,00  

Дърва в пл. куб.м. бб  18,00  

Общо бб 9,00  484,00 

 

 

Отдел „546”  

Подотдел „г” 

Черен бор     

  

Сортимент  

Дърве

сен 

вид 

Количеств

о  цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв.без ДДС 

І клас  чб 1,00 85,00 85,00 

ІІ клас  чб 12,00 75,00 900,00 

ІІІ клас чб 11,00 55,00 605,00 

ІV клас обли греди чб 5,00 35,00 175,00 

ІV клас ср. техн. дървесина чб 5,00 32,00 160,00 

V клас чб 6,00 32,00 192,00 

VІ клас др. техн.дървесина чб 3,00 30,00 90,00 

ОЗМ чб 1,00 45,00 45,00 

Дърва в пл. куб.м. чб 1,00 18,00 18,00 

Общо чб 45,00  2270,00 

 
 (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал.1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема 

да извърши за своя сметка и на свой риск дърводобивната дейност във всички насаждения, 

включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната 

на корен стояща дървесина,  заплати  и транспортира приетата с приемателно –предавателен 

протокол дървесина. 

Чл.2. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добие и извози на временен 

склад определен, съгласно утвърден от ПРОДАВАЧА технологичен план за съответните отдели 

и подотдели и закупи от КУПУВАЧА, съгласно установените с настоящия договор срокове и 

условия. 

(2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба ще бъдат добивани на 

асортименти съгласно графика. 

(3) Насажденията включени в обекта по чл.1, се предават на КУПУВАЧА с издаването на 

„позволително за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от „Наредба № 8 от 5 

Август 2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване на „Предавателно-приемателен 



протокол”. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания 

лесовъд, който ги подписва. Първото позволително за сеч се издава най-късно до 7 /седем/ дни от 

датата на сключване на настоящия договор. 

(4) „Позволителното за сеч” се издава от ПРОДАВАЧА, съгласно чл. 108, ал.1 от ЗГ на лице 

регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 

235 от ЗГ), което е представител на КУПУВАЧА и получава екземпляр от същото 

„Позволително за сеч”. Лицето, на което е издадено „Позволително за сеч”, носи отговорности, 

упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, 

съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47 и чл. 48 от „Наредбата за сечите 

в горите”, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 

от същата Наредба. 

(5) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съставяне /подписване/ на 

„Предавателно-приемателния протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за предадено 

от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА и върху КУПУВАЧА преминава отговорността по 

осъществяване на контрола по противопожарната охрана и охраната срещу неправомерно 

извършени действия за срока на договора. 

(6) След приемане на насажденията, респ. сечищата от КУПУВАЧА, както и извозената на 

временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на КУПУВАЧА.  

 Чл. 3. Прогнозните количества дървесина, по чл.1, ал.1 ще бъдат добивани и закупувани 

по график, установен  в  чл. 16, т.16.14 от настоящият договор. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 4. (1) Срокът за сеч и извоз е до  31.12.2021г., а срокът на Договора - до 30  дни след 

срока за сеч и извоз. 

(2) Промяната /удължаването/  на  сроковете  на договора  става с подписването на допълнително 

споразумение.  

(3) Срокът на договора за продажба на стояща дървесина на корен е до 18 месеца.                                                                                    

(4) Срокът на договора може да бъде удължен до шест месеца, в случай че КУПУВАЧЪТ заплати 

стойността на недобитото количество дървесина по договора. 

III.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 Чл. 5. Достигнатата цена за общото прогнозно количеството стояща дървесина на 

корен по чл.1, ал.1, която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати е в размер на:  31844,00  лева без ДДС.  

 Чл. 6. (1) Цената по предходния член ще се изплаща на авансови вноски, по следния 

начин: 

1. Първата  вноска е в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на обекта, която се 

заплаща и се внася от КУПУВАЧА, след подписване на договора, но не по-късно от 15 

/петнадесет дни от сключване на същия/. 

2. Размерът на следващите авансови вноски по договора са в размер равен или по голям от 

стойността на партидното количество дървесина, което предстои да бъде транспортирано от 

КУПУВАЧА, установено въз основа на подписан от страните по договора предавателно-

приемателен протокол. Същите се заплащат преди или в рамките на 3 (три) дни, считано от 

датата на изготвяне на предавателно-приемателен протокол, но не по-късно от деня на 

издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното количество 

дървесина. 

3. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените 

авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-предавателен протокол 

дървесина. 

(2) Фактурирането на стойността на закупените дървени материали и административната услуга 

за издаване на превозни билети по чл. 10, ал. 3 от настоящия договор, ще се извършва по реално 

получени количества дървесни асортименти на база подписаните приемателно-предавателни 

протоколи и броя на издадените превозни билети за транспортираната дървесина не по-малко от 



един път месечно. 

Чл. 7.(1). КУПУВАЧЪТ ще заплаща реалното количество дървесина, описано в 

предавателно- приемателен протокол по единични цени за отделните видове сортименти по 

дървесни видове (без ДДС), подробно описани в чл. 1 от настоящия договор. 

(2) Към цената на дървесината се прибавя законно установения размер на ДДС.  

Чл. 8. За количеството дървесина, посочено в протокола плащането на цената на 

дървесината ще се извършва по следния начин: 

а) за суми до 10 000 /десет хиляди лева/ лв. с ДДС  в брой на касата на община 

Велинград находяща се на първи я етаж в Общинска администрация гр. Велинград с 

административен адрес: бул. ”Хан Аспарух” № 35 гр. Велинград, всеки работен ден от 09.00 

часа до 15.30 часа. 

б) за суми над 10 000 /десет хиляди лева/ лв. с ДДС по следната сметка на Община 

Велинград– «Общинска банка» АД: IBAN: BG21SOMB91308466901544 BIG: SOMBBGSF  

КОД444000. 

Чл. 9. Плащането на цената се извършва до 3 дни след подписване на приемателно-

предавателния протокол, но не по-късно от деня предхождаш спедицията на приетата дървесина. 

IV.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. 

 Чл. 10. (1). Собствеността на дървесината преминава върху КУПУВАЧА след 

подписването на предавателно – приемателен  протокол и нейното заплащане. 

(2)  Превозните билети ще се издават от упълномощено длъжностно лице на ПРОДАВАЧА, 

след заплащане стойността на дървесината или до размер на направените авансови вноски от 

страна на КУПУВАЧА  за обекта.  

(3)  За издадените превозни билети, които представляват административна услуга, 

КУПУВАЧЪТ ще заплаща такса в размер на 1,25 лв. без ДДС за всеки издаден превозен билет. 

(4)  Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаване на дървесината. 

Чл.11. Протоколите ще се подписват от страна на КУПУВАЧА  (лично). 

Чл.12. Всички рискове преминават върху КУПУВАЧА от момента, в който му бъде 

прехвърлена собствеността върху дървесината. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

 

 Чл.13. ПРОДАВАЧЪТ има право да: 

13.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства 

КУПУВАЧА  за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на 

дейностите, като дава задължителни указания и препоръки на КУПУВАЧА  при констатирани 

пропуски по изпълнение на възложената работа в писмена форма. 

13.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, 

свързани с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните случаи: 

13.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни 

актове; 

13.2.2. Неспазване изискванията на утвърдената спецификация за размерите и качеството на 

дървесината; 

13.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ);  

13.2.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

13.2.5.  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.) (Наредбата). 

13.3 Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със 

ЗЛОД видове дивеч в насаждения от обекта. 

13.4. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и 

транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при 

форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските пътища. 

13.5. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при 

налични количества дървесина на временен склад. 

13.6. Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в 

договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 

13.7. Предложи на КУПУВАЧА  допълнително споразумение за продажба на стояща дървесина 

на корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на 

договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи 

промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични 

цени по асортименти/категории дървесина за съответното насаждение. 

 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

14.1 Предаде на КУПУВАЧА  или оправомощено от него лице и в присъствието на 

регистрирания му лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници 

(съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта. 

Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-

приемателен протокол в срок до 10 дни, в съответствие с определения график за изпълнение и не 

по-малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на договора. При изразено 

желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪT предава всички насаждения, включени в 

обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.  

14.2 Предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички насаждения, 

включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по 

чл.14, т. 14.1. 

14.3 Осигури на КУПУВАЧА проходимост на горските пътища в държавните горски територии, 

осигуряваща достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта.  

14.4 Следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план, правилното й разкройване по асортименти.  

14.5 Осигури свой представител за приемане и предаване на действително добитото и налично 

на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА  

писмена покана или не по-малко от веднъж месечно, за което се подписва двустранен 

предавателно-приемателен протокол.  

14.6 Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад 

дървесина след подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане. 

14.7 Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в предавателно-

приемателните протоколи по т. 14.6 до размера на внесените авансови вноски. 

14.8 Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от КУПУВАЧА  

изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

14.9 Уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при 

уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет 

на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват 

допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 

14.10 . Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и 

нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.  



14.11 . Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на 

основание чл.13, т. 13.2.5., т.13.3. и 13.4. с времето, за което е наложено преустановяване на 

дейността.  

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.  

 

 Чл.15. КУПУВАЧЪТ има право да: 

15.1 Получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на насажденията, 

включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-

предавателни протоколи и технологични планове). 

15.2 Заменя посочените подизпълнители, ако е посочил, че ще ползва такива, за осъществяване 

на дейността в обекта, при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, 

определени в процедурата. 

15.3 Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно 

спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не 

съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до 

отстраняването на несъответствията.  

15.4 Заяви писмено промяна на одобрените от ПРОДАВАЧА технологични планове за добив на 

дървесина от насажденията, включени в обекта. 

15.5 Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на 

внесените авансови вноски. 

15.6  Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена 

заявка до ПРОДАВАЧА.  

Чл.16. КУПУВАЧЪТ e длъжен да: 

16.1  Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска 

практика, в следните случаи: 

16.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на 

насажденията;  

16.1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 

дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на договора в съответствие с 

определения график по т. 16.14. и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта; 

16.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи 

такива; 

16.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 

16.2  Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.  

16.3  Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях 

срокове.  

16.4  Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и 

предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина. 

16.5  Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и приемане 

на трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и 

подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.  

16.6  Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта, 

съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени 

маркирани дървета. 

16.7  Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в 

които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.  

16.8 Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и 



строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за 

целта спазва следните изисквания: 

16.8.1. да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА по 

изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и 

ерозия на извозните просеки и пътища; 

16.8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на 

служители на РДГ и Общината, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане 

на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 

16.8.3. да 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; 

16.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 

съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта. 

16.9  Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем 

ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината съгласноутвърдената 

спецификация. 

16.10   Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на 

извършване на дейността по добив и извоз на дървесината. 

16.11  Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и 

охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица. 

16.12   Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА 

информация, необходима за осъществяването му. 

16.13  Да не предоставя на трети лица изпълнението на договора, както и да не използва 

подизпълнители. 

16.14  Да изпълнява договора, както следва: 

 

Триме-

сечие 

2021 год. 
 

Общо 

І ІІ ІІІ IV 
куб.м - 94.00 600.00 100.00 794.00 

 

16.15 При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т. 16.14. количество 

дървесина поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, КУПУВАЧЪТ е 

длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да 

приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В 

тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите 

промени. 

16.16 Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на 

дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.  

16.17 Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.  

16.18 Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта.  

16.19 Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от 

датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда 

горските пътища. 

16.20 Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко 

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.  

16.21 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.  

16.22 Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, 

регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 

16.23  КУПУВАЧЪТ е длъжен да подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до 

горски територии, в което да се посочат доказателствата за необходимостта от издаването му 

съгласно чл.23 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии. 

16.24  При подписване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ да представи: 

А) актуален списък на наетите от него лица, посредством които ще бъдат извършени 

дейностите предмет на настоящия договор, придружен с документи удостоверяващи тяхната 

правоспособност за работа в горите. 

Б) декларация за осигурено защитно облекло, предоставено на работниците, които ще се 

използват при осъществяване предмета на договора. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл.17.  КУПУВАЧЪТ гарантира, качествено изпълнение на договореното с настоящия 

договор и в резултат на това представя гаранция за изпълнение на договора към момента на 

подписването му в размер на 10% от стойността на договора или ……………. лв. (…….. лева).  

Чл.18.  Гаранцията по предходната точка се освобождава респективно връща на КУПУВАЧА  

в срок от 5 (пет) работни дни, след освидетелстване на всички сечища включени в обекта,  

заплащане на дължимите суми за дървесината описана в предавателно-приемателните протоколи, 

извършени от ПРОДАВАЧА административни услуги и цялостното транспортиране на 

дървесината, без да се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметките 

на ДГС, а в случай на съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно 

решение. 

Гаранциите във форма на парична сума се внасят по банковата сметка на Община 

Велинград – «Общинска банка» АД, IBAN:BG89SOMB91303361807101, BIG: SOMBBGSF. 

За констатирано виновно неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията, 

произтичащи от настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на ПРОДАВАЧА. 

 Чл.19. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по 

него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и 

непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат 

на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.  

 Чл.20. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от 

КУПУВАЧА  гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, 

за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си по чл.14, т. 14.1. до 14.3.  

 Чл.21. За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери: 

21.1 По чл.16, т. 16.1. от договора - неустойка в размер, равен на  внесената от КУПУВАЧА  

гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася 

неизпълнението. 

21.2 По чл.16, т. 16.9.  – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази дървесина. 

21.3 По чл.16, т. 16.14. от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на 

недобитата дървесина, спрямо графика. 

21.4 При неизпълнение на задълженията по чл.16,т.16.8. – неустойка в размер на стойността за 

възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.  



21.5 За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на КУПУВАЧА, 

ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение като неустойка по 

договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на 

ПРОДАВАЧА на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не 

покрива същите, когато по-високия размер на вредите бъде установен по съдебен ред. 

Чл.22. ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА  на трети лица щети в 

резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на 

КУПУВАЧА . 

Чл.23. При констатирани поправими нарушения, нередности и отклонения от изискуемото 

качество и недобросъвестно изпълнение на работата при осъществяване на добива на дървесина 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде санкциониран, както следва: 

1. За оставени неотсечени маркирани дървета – 10лв./1бр. дърво 

2. За високи пъни – над разрешеното – 5лв./1бр. пън 

3. За несъбрани дърва и неизвозени части от стъбла – 10лв./1 пр.или пл.мЗ 

4. За разхвърлена и несъбрана вършина – 10лв./1 дка. 

5. За унищожен подраст над допустимото – 10лв./1 м2 

6. За неправилно разкройване – 10лв./1 пр.и пл.мЗ 

7. За разхвърлена дървесина по извозните пътища и складове – 10лв. /1 пр.или пл. м3 

8. За неправилно рампиране по класове на сортиментност – 1лв./1пл. м3 

9. При липса на поставени лонгони на рампите – 10лв./на рампа 

10. За неопръстенени иглолистни материали – 1лв./1пл. м3 

11. За неотбелязана с гелер кубатура на добитите материали -0,50 лв./бр. 

Чл.24. След отстраняване на нарушенията по чл.23, констатирано в протокола от съвместна 

проверка от служители на ПРОДАВАЧА и лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, задържаните 

суми се възстановяват. 

Чл. 25. Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на възникването им. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.26. Договорът се прекратява: 

1. С изтичане срока на договора; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. От ПРОДАВАЧА с едностранно писмено уведомление, когато по време на действието на 

договора се установи, че:  

3.1.КУПУВАЧЪТ вече не отговаря на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА, в резултат на 

настъпила промяна в обстоятелствата; 

3.2.КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание; 

3.3.КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, 

технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност. 

4. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената 

от КУПУВАЧА  гаранция за изпълнение, в случай, че: 

4.1 КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно 

посочените в договорасрокове; 

5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят 

договора 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 авансово 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. 



6. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по чл.13.т.13.2., и при констатирани в 

процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, 

допуснати от подизпълнителя, които КУПУВАЧЪТ откаже да отстрани за своя сметка. В този 

случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата дървесина и всички дължими суми по договора.  

7. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като 

внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, ако 

ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си: 

7.1 по чл.14, т. 14.1. и 14.2 от договора; 

7.2 по чл.14,т.14.3. в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото 

позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни 

престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се 

възстановява в срок от 5 работни дни. 

 

IХ. СПОРОВЕ И СЪОБЩЕНИЯ. 

Чл.27. (1). Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по телефакс, телекс, 

електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на Община Велинград или 

друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на 

изявлението. 

(3) Адресите за кореспонденция на страните са: 

1. ЗА ПРОДАВАЧА: Община Велинград, гр. Велинград бул. „Хан Аспарух” № 35, email: 

obshtina@velingrad.bg. 

2. ЗА КУПУВАЧА : ................................................................... 

3. При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните 

по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната 

страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за редовно връчени. 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

 Чл.28. (1) Настоящия договор може да бъде изменен от страните, по взаимно съгласие 

изразено в писмена форма. 

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила 

са налага промяна в сроковете на договора. 

 Чл.29. (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез 

преговори. В случай, че не се постигне споразумение спорът се отнася до съда. 

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 

 Чл. 30. По смисъла на настоящия договор „форсмажорни обстоятелства” са обстоятелства, 

които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие 

на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия”. 

 Чл.31. В случай на констатирани форсмажорни обстоятелства, доказани със съответните 

документи, страните се освобождават от заплащане на неустойки и санкции. 

 

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

от страните. 

 

ПРОДАВАЧ: ……………...                        КУПУВАЧ:…………………….. 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД                                                              

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ – КМЕТ  

                                                

mailto:obshtina@velingrad.bg
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