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РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

  

      1. Наименование и описание на предмета: 

  

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за около 2 

355куб.м. иглолистна дървесина, на следните обекти в гори, собственост на 

Община Несебър: 

 
обект Отдел, подотдел Дървесина 

общо /пл. 

куб. м./ 

Дървесен 

вид 

Начална цена 

/лв./ без ДДС 

 

21И1 
 290в,г ,  291б,е, 297д,е , 298а,д, 299а,в, 

389г, 403о,п, 449б, 475з, 478а,б, 493ж, 

494в,г 

 

 2 355куб.м 

/прогнозно 

количество/ 

 

предимно 

иглолистна 

дървесина 

– ч.б. 

 

21,75лв. за 1 

куб.м 

 

     2. Основание за провеждане и право на участие в Търга:  

чл.49-чл.65,раздел І 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, в изпълнение на 

Решение № 302 от Протокол №14/17.02.2021г. на Общински съвет – Несебър . 

 

До участие в Търга се допускат  търговци, които отговарят на изискванията на 

чл. 115 ЗГ и чл.38 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, които са представили 

всички документи, посочени в настоящата тръжна документация, в определения 

за това срок и условия за участие. 

 

  3. Гаранция за участие-  3% от началната стойност на обекта: 1536,63лв., 

без ДДС 

 

Гаранцията за участие се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит 

Булбанк АД : IBAN BG79 UNCR 7630 3300 0004 13, BIC: UNCRBGSF   

 

4. Начална тръжна продажна цена  : 

             21,75 лв. без ДДС /двадесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/ за 

1 куб.м. отсечена и складирана дървесина  ; 

     

5. Стъпка за наддаване в търга– 3% от началната тръжна цена, в размер на 

0,65 лв. без ДДС. 
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6. Срок за изпълнение на дейностите: 30.10.2021г. 

 

7.Срок на валидност на офертите: 30.10.2021г. 

 

8.Подизпълнители: Не се допуска едновременно извършване на една и съща 

дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на 

случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на 

подизпълнител. Когато участникът в процедурата предвижда участие на 

подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се 

прилагат и документите по т. 11.2 и т.11.3 за всеки посочен подизпълнител. 

 

9.Гаранция за изпълнение: 

 

Гаранция за изпълнение в размер на 10% от стойността на договора без ДДС, 

платима по сметка IBAN BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, BIC: UNCRBGSF в 

“Уни Кредит Булбанк” или представена банкова гаранция за посочената сума и 

срок. 

 

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се 

освобождава само след писмено известие от възложителя или от продавача 

 

 

10.Дата, час и място за провеждане на търга: 

Участниците желаещи да участват в конкурса подават необходимите 

документи в Община Несебър, център за административно обслужване гише № 

1,  до 09.00 часа на 22.02.2021 год. 

           -Първа дата за провеждане – 22.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на 

общината.  

            -Втора дата за провеждане –15.03.2021г. от 10.00 часа в сградата на 

Общината, ако в посочения срок - 22.02.2021г. не е постъпило нито едно 

заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат . 

          Търгът ще се състои в сградата на Община Несебър, заседателна зала.  

 

11. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при 

участие в търга. 

11.1.Заявление по образец;  

11.2. Декларация, за това , че участникът е внесъл гаранция за участие в 

търга и 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; 
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в) в производство по ликвидация; 

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

на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на 

УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, 

ал. 1 от ЗГ; 

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

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към съответната община, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

11.3. копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 

ЗГ за съответната дейност – когато участникът е физическо лице, или посочват 

номера на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър 

по чл. 241 ЗГ за съответната дейност – когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец; 

11.4. доказателства, че участникът, заедно с посочените от него 

подизпълнители, отговаря на изисквания на продавача, когато такива са 

определени в условията за провеждане на търга; 

11.5.Когато участникът в процедурата предвижда участие на 

подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се 

прилагат и документите по т. 2 и 3 за всеки посочен подизпълнител. 

  

             11.6.Документите се представят в оригинал или заверено от участника 

копие с изключение на декларацията по т. 11.2, която се представя само в 

оригинал.  

             11.7.Тръжните документи се подават на гише №1 в Офис №2 за 

административно обслужване в посочения в информационните книжа срок 

Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът 

посочва номера на обекта/обектите, вида на процедурата, наименованието на 

участника, контакти за връзка. 

          11.8 Когато гаранцията е преведена по банков път, тя трябва да е 

постъпила по сметка на Община Несебър до 16.30 часа последния работен ден 

преди провеждане на търга. 

          11.9. Гаранциите на некласираните участници се освобождават в срок до 

три работни дни след изтичане срока за подаване на жалба срещу заповедта за 

определяне резултатите от класирането.Гаранцията на класирания на второ 

място се освобождава в срок до три работни дни след сключване на договора със 

спечелилия конкурса. 

Гаранцията на отказалия да сключи договор участник не се освобождава и се 

задържа в полза на Община Несебър. 

Кандидатът, определен за ползвател, представя гаранция за изпълнение на 

договора за обекта в размер на 3% от стойността на договора, която се 

освобождава след неговото приключване. 
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          11.10.Гаранция за изпълнение на договора се връща, съответно се 

освобождава след освидетелстване на всички сечища. 

 

 

   12.Условие за недопускане до участие в Търга 

 

Непредставяне на някой от документите по т.11.1-6 от тръжните книжа 

 

   

 

 

13. Условия за провеждане на Търга: 

 

      

Органът, открил търга, назначава комисия за провеждането му, като определя 

нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове 

– най-малко трима, от които един, притежаващ необходимата професионална 

квалификация – висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист 

– със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един 

икономист. 

Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите. 

Органът определя срок за приключване работата на комисията, който не може да 

е по-дълъг от 3 работни дни. 

 

Членове на комисията декларират, че: 

 

- нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от 

участниците, подали документи за участие; 

 

- не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон с участник в търга или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни 

органи; 

 

-  ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 

своята работа в комисията. 

 

Декларацията по ал. 5 се попълва след получаване на списъка с участниците. В 

случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните 

обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен 

отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от 

резервните членове.Когато по обективни причини член на комисията не може да 

изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, 

органът по ал. 1 издава заповед за определяне на нов член. 



Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. 

Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с 

особено мнение и писмено излага мотивите си. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от 

участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни 

доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на участника. 

 

        Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените от тях документи.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. 

Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на  

Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за 

която има служебен достъп. 

Комисията отстранява от участие в търга участник: 

 

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи 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. 

 

След допускане на участниците до следващия етап на търга комисията 

предоставя на всеки от участниците пореден номер за участие. 

 

 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. 

 

              Наддаването се извършва от допуснатите за участие участници, 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. 

Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят 

на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, 

обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. 

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 за 



съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, 

спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий. 

Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един 

участник, но при започване на наддаването присъства само един, 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. 

 

Когато в търгът участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с 

една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя 

чрез жребий. Когато участва повече от един участник, но само един от тях е 

потвърдил началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от 

един участници са потвърдили началната цена, спечелилият участник и 

класираният на второ място се определят чрез жребий. Не се възстановява 

гаранцията за участие на допуснати до участие участници, които не са 

потвърдили началната цена. 
       Гаранциите на некласираните участници се освобождават в срок до три 
работни дни след изтичане срока за подаване на жалба срещу заповедта за 
определяне резултатите от класирането. Не се връща гаранцията на участник, 
който е подал жалба срещу Заповедта за определяне резултата от класирането до 
разрешаване на спора с влязло в сила съдебно Решение, както и на класираните 
на първо и второ място. При отхвърляне на жалбата като неоснователна 
гаранцията за участие се задържа в полза на Община Несебър. Гаранцията на 
класирания на второ място се освобождава в срок до три работни дни след 
сключване на договора със спечелилия конкурса. Гаранцията на отказалия да 
сключи договор участник не се освобождава и се задържа в полза на Община 
Несебър. Кандидатът, определен за ползвател, представя гаранция за изпълнение 
на договора за обекта в размер на 10% от стойността на договора, която се 
освобождава след неговото приключване.  Гаранция за изпълнение на договора 
се връща, съответно се освобождава след освидетелстване на всички сечища. 

  

 

           Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

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. 

 

В срок от три работни дни от получаване на протокола за работа на комисията, 

органът, издал заповедта за откриване на процедурата го утвърждава и издава 

заповед за определяне на резултата от класирането.Кандидатите се уведомяват 

писмено за резултатите от класирането. 

 

Кметът на Община Несебър сключва договора със спечелилия процедурата в 



едноседмичен  срок след влизане в сила на заповедта. 

 

При отказ на спечелилия участник да сключи договор в срока по т. 13.3 се 

поканва втория класиран. Ако и той откаже да сключи договор в седемдневен 

срок, органът, издал заповедта прекратява процедурата и открива нова. 

 

 
 

 

 

Документацията е достъпна в електронен формат и може свободно да бъде 

изтеглена от интернет страницата на Община Несебър. 

 

Оглед на обект може да се извърши всеки работен дeн до 19.02.2021 год., от 

08.00 часа до 16.00. 

 

Лице за контакт: 

 

Инж. Магдалена  Мандулева 

Тел. за контакт: 

0893 3030 763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТО - ДОГОВОР 

 

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
 

Днес …………….2021г. в гр.Несебър, на основание чл.183 и сл. от ЗЗД и въз основа на Заповед 

№…….../…………………2021год. между: 

 

1. ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ул. „Еделвайс” № 10, БУЛСТАТ 000057122, представлявана от 

Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, от една страна, наричан накратко ПРОДАВАЧ 

от една страна  И 

           

            2. ………………….., седалище и адрес на управление: …………………………….. 

представлявано от …………………………….., ЕИК ……………………, наричано за краткост 

КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху 
маркираната дървесина на корен за  
  - ОБЕКТ 21И1 включващ следните  отдели / подотдели: 290в,г ,  291б,е, 297д,е , 298а,д, 299а,в, 
389г, 403о,п, 449б, 475з, 478а,б, 493ж, 494в,г , предимно иглолистна дървесина – ч.б. , общо 
прогнозно количество около 2 355 м3 

(2) Изсичането ще бъде извършено с технически средства на изпълнителя. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 2.  За изпълнение на възложената работа възложителят се задължава да изплати на 

изпълнителя възнаграждение в размер на ........... лв. без ДДС /двадесет и един лева и седемдесет и пет 

стотинки/ за 1 куб.м. отсечена и складирана дървесина. 

Чл. 3. (1) КУПУВАЧЪТ  заплаща на ПРОДАВАЧА  договореното 

възнаграждение в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след издаване на фактура въз основа на 

протокола по чл. 5, ал. 3 от договора .След заплащане дървесината подлежи на извозване от 

КУПУВАЧА. 

(2) Плащанията от КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА  ще се извършват по 

следната сметка на ПРОДАВАЧА: 

IBAN сметка............................................ 

BIC код на банката ................................. 

Банка: ...................................................... 

            (3) Фактурирането на добитата дървесина се извършва  по категории. 

            (4) Гаранцията за изпълнението на договора се връща след освидетелстване на всички сечища в 

обектите. 

            (5) Всички разходи  при добиване на дървесина са за сметка на купувача. 

            (6) Насажденията включени в обекта се предават на купувача от Кмета на Община Несебър или 

от упълномощено от него лице, след издаването на писмено позволителното за сеч и подписване на 

предавателно – приемателен протокол 

 

              ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА.  

Чл. 4.(1). Настоящият договор се сключва за срок до 30.10.2021г. Срокът започва да тече от 

момента на подписването му между страните. 

          (2) Срокът на договора се счита продължен при продължаване на сроковете за сеч . 

   

 

ІV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 



            Чл.5 (1) От деня на получаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-

приемателния протокол насажденията се считат за предадени и се намират под охраната на 

КУПУВАЧА. 

  (2) Добитата дървесина преминава в собственост на Купувача от момента на заплащане на 

цената . 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СТРАНИТЕ: 

Чл.7   ПРОДАВАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН: 

  7.1.1. Да изготви и утвърди технологични планове за осъществяване на добива и извоза на 

дървесина  

  7.1.2. Да издаде позволително за сеч на дървесина 

  7.1.3.Да издава превозни билети за дървесината на Купувача и да не възпрепятства 

изпълнението на договора. 

  7.1.4. Да маркира дървесината преди транспортирането  й  

  7.1.5. Да осигури свой представител при приемането на добитата дървесина.   

  7.1.6. Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване на 

протокола за това. 

 

Чл. 7.  ПРОДАВАЧЪТ има право: 

 1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата съобразно изискванията по чл. 

6, ал. 1 от настоящия договор.  Указанията на ПРОДАВАЧА в изпълнение на това му правомощие са 

задължителни за КУПУВАЧА, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън 

рамките на поръчката, очертани с този договор; 

 2. да иска от КУПУВАЧА да изпълни възложената работа в срок и без отклонения; 

 3.  да иска от КУПУВАЧА да му предаде изработеното. 

 Чл. 8.  Когато изпълнителят се е отклонил от възложеното или работата му е с 

недостатъци, възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 

цялото възнаграждение, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора. 

 Чл.9 В случаите по предходния член, когато отклоненията от възложеното или 

недостатъците на работата са съществени, възложителят разполага с едно от следните права по избор: 

 1.  да определи подходящ срок, в който изпълнителят безвъзмездно да поправи работата 

си; 

 2. да отстрани сам за сметка на изпълнителя отклоненията от възложената работа, 

респективно недостатъците на работата; 

 3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност 

на изработеното. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ . 

Чл. 10.  ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 

 1. да изработи възложеното му от поръчващия в срока по чл. 2. 

 2. да изсича единствено и само дървета маркирани за изсичане. 

 3. дърветата да бъдат подредени на посочено от възложителя място по начин: широчина 

1 м. /един метър/ и височина 1.10 м. /един метър и десет сантиметра/ или по друг изрично указан 

начин. 

 4. да предаде изработеното на поръчващия, като до приемането му от последния полага 

грижата на добър стопанин за запазването му. 

           5. да спазва изискванията на действащите нормативни документи за 

техническа безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от него 

работници. 

           6. Да постави информационни табели на обекта по образец утвърден от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по горите; 

 

Чл. 11.  КУПУВАЧЪТ има право: 



 1. да иска от поръчващия необходимото съдействие за изпълнение на работата; 

 2.  да иска от поръчващия приемане на работата; 

 3.  да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа. 

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

     12.1.Преди подписване на настоящият договор КУПУВАЧА е представя парична гаранция 

за изпълнение по него в размер на 10% от общата  5 122 лв /пет хиляди сто двадесет и два /лева. 

     12.2.Гаранцията за изпълнение на договора се връща след освидетелстване на последното 

насаждение в обекта  и заплатени всички дължими суми по договора. 

     12.3. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, 

гаранцията се възстановява в пълен размер. 

    12.4. При неизпълнение на задълженията от страна на КУПУВАЧА довели до разваляне на 

договора, ПРОДАВАЧА задържа гаранцията за изпълнение. 

    12.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора , ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.  

    12.6. При виновно неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията произтичащи от 

настоящия договор, ПРОДАВАЧА  не възстановява гаранцията за изпълнение на договора  на 

КУПУВАЧА. 

    12.7. Гаранцията за изпълнение се освобождава , без да се дължат лихви за периода през 

който средствата законно са престояли по сметките на ПРОДАВАЧА. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.18. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл.4, ал.1 ; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. с развалянето му при виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

КУПУВАЧА. 

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, някоя от страните не е в 

състояние да изпълни своите задължения. В този случай се дължи обезщетение за претърпените вреди 

от сключването на договора. 

            Чл.19.ПРОДАВАЧА прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, когато: 

1. по време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата 

изпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на възложителя; 

2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на 

дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 

3. са установени от възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними 

отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на 

съответната дейност; 

4.  дейността се извършва от подизпълнители, които не са посочени като такива в подадената 

оферта при участие в конкурса.  

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 20. (1) По смисъла на Договора, непреодолима сила са обстоятелства от 

извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са 

били длъжни да предвидят или предотвратят. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа 

от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно 

(3) Никоя от страните по Договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като 

непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(4) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да 

възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 



(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е 

длъжна в 3/три/ дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за 

преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е длъжна да представи във възможно най-

кратък срок доказателства за наличието й. 

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не 

може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 5. 

 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 21. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, по взаимно съгласие и с 

писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България. 

 

Чл. 22. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна 

при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването на която от трети лица би увредила 

интересите на насрещната страна. 

 

Чл. 23. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/,  

посочени в договора. 

           (2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми 

другата за настъпилите промени. 

 

Чл. 24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството 

на Република България. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА :     ЗА КУПУВАЧА:  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                                                                        

НА                     

КОМИСИЯТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

ОТ............................................................................................. 
/управител по съд.рег. или представител по пълномощие/ 

живущ/а/ на адрес ................................................................................................................ 

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

Управител /представител/ на........................................ 

Адрес на управление. ....................................................... 

рег.по ф.д.№....../......... ..г. на ............,дан.№....................... 

БУЛСТАТ.......................... 

Тел.................... .,факс.............. ...,моб.тел..................... 

 

 

  

ГОСПОДИН /ГОСПОЖО/  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Желая да участвам в открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен  за 

следните обекти: 

     ОБЕКТ  № 21И1/ отдел/подотдел: 290в,г ,  291б,е, 297д,е , 298а,д, 299а,в, 389г, 

403о,п, 449б, 475з, 478а,б, 493ж, 494в,г 

В района на Общински гори гр.Несебър.  

 

Запознат съм с условията за провеждане на процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 

..................год.                                                                                 ЗАЯВИТЕЛ:.................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1.Наименование на участника: ……………………………………………………… 

            Адрес………………………………………………………………………….... 

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.) 

телефон №……………… факс № ………………………………….………………... 

e-mail:…………………………………,Интернет адрес............................................... 

 

2.Лице за контакти: …………………………………………………………………… 

Длъжност:…………….......…………………………………………………………..... 

Лична карта №….......................................……………………………… 

издадена на ..................................... от ……………………………………………….. 

телефон/ факс: …………………………………………………………… 

3.Обслужваща банка …………………………..банков код………………………№ на 

сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е 

приложимо)…………………………………………………………………………………….. 

Титуляр на  сметката ….…………………………………….......... 

 

 

 

 

Подпис:…………………………. 

име, длъжност (управляващ) 

печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

                                  

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 

 

 

Подписаният ............................................................................................................., 

ЕГН .........................................., живущ в гр./с. ............................... ул. 

..........................,................., № .............., област........................., л.к. № ........................... 

издадена на ............................... от ..........................., в качеството си на 

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

 

 
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ 

 

 

1.  СЪМ внесъл гаранция за участие в търга; 

2.  и Не СЪМ: 

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 ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с 

ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ; 

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

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към съответната община, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

 

 

 

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

 

 

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