
 

1 

 

ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

 

 

 

 

 

Одобрявам: ….......................... 

  Кмет на Община Мездра 

              / ИВАН АСПАРУХОВ/  

          

 

        

 

  

 

ТРЪЖНА   ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА  ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЕКТИ : 

 

Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището на 

с. Типченица, на територията на Община Мездра 
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 Т Р  Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я 

 

 

І. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА – ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. НАЧАЛНА 

ТРЪЖНА ЦЕНА И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

1. Предмет на търга:  

Продажба на стояща дървесина на корен, от обекти находящи се както следва: 

 

ОБЕКТ №1 отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-

отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-

во в 

пл.куб.м. 

 

 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

за м3 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

Размер на 

гаранцията 

за участие 

в лв. 

 

 

 

Стъпка 

на 

наддав

ане 

в лв. 

без 

ДДС 

 

 

 

 

1 

отдел 

125 

подотде

л „е”  

 

 

.№ 

72432.108.233   

 

 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

566 

 

27679,00 830,37 276,79 

Дървесен вид сортименти 
 

 
 

   

Черен бор едра  91 50 
4550   

 средна  22 40 
880   

 дърва  14 25 
350   

Бук  едра  158 60 
9480   

 средна  2 52 
104   

 дърва  228 45 
10260   

Габър дърва  35 45 
1575   

Акация дърва  16 30 
480   

 

 

ОБЕКТ №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра. 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-

отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-

во в 

пл.куб.м. 

 

 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

за м3 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

Размер на 

гаранцията 

за участие 

в лв. 

 

 

 

Стъпка 

на 

наддав

ане 

в лв. 

без 

ДДС 
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2 

 

отдел 

130 

подотде

л „с1” 

 

 

 

№ 72432.51.116 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

398  
17643,00 

 
529,29 176,43 

Дървесен вид сортименти 
 

 
 

   

Дъб  едра 
 

18 60 
1080 

  

 средна 
 

15 52 
780 

  

 дърва 
 

194 45 
8730 

  

Цер  дърва 
 

84 45 
3780 

  

Липа едра 
 

25 55 
1375 

  

 средна 
 

4 40 
160 

  

 дребна 
 

1 28 
28 

  

 дърва 
 

4 30 
120 

  

акация дърва 
 

22 30 
660 

  

мъждрян дърва 
 

31 30 
930 

  

 

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина, както и нейното качество 

са определени по български държавен стандарт /БДС/. Посочените количества дървесина са 

прогнозни. Заплащането на дървесината става въз основа на действително добитите 

количества и сортименти дървесина. 

     Единичните цени /за 1 м3/ на отделните сортименти дървесина се определят като 

достигнатата при търга цена се разпределя пропорционално върху началните цени спрямо 

процента им в общата начална тръжна цена, или: 

За обект №1: 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-во 

в пл.куб.м. 

 

 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС за 

м3 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

1 

отдел 125 

подотдел 

„е”  

 

 

.№ 72432.108.233   

 

 

 

 

 

с. Типченица 

 

 

 

 

 

27679,00  

 Дървесен вид сортименти  
 

  

 Черен бор едра 91 

 

 

 

4550 

16,43846 

  средна 22 
 

880 3,179306 

  дърва 14 
 

350 1,264497 
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 Бук едра 158 
 

9480 34,24979 

  средна 2 
 

104 0,375736 

  дърва 228 
 

10260 37,06781 

 Габър дърва 35 
 

1575 5,690234 

 Акация дърва 16 
 

480 1,734167 

 

За обект №2 

 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-во 

в пл.куб.м. 

 

 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС за 

м3 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

2 

отдел 130 

подотдел 

„с1” 

 

 

 

№ 72432.51.116 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

 

 

17643,00 

 
 

 Дървесен вид сортименти  
 

  

 Дъб  едра 18 
 

1080 6,121408 

  средна 15 
 

780 4,421017 

  дърва 194 
 

8730 49,48138 

 Цер  дърва 84 
 

3780 21,42493 

 Липа едра 25 
 

1375 7,793459 

  средна 4 
 

160 0,906875 

  дребна 1 
 

28 0,158703 

  дърва 4 
 

120 0,680156 

 акация дърва 22 
 

660 3,74086 

 мъждрян дърва 31 
 

930 5,271212 

  

 

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване 

Началните цени са определени с Решение  №350 от Протокол №23/29.07.2021 год. на 

Общински съвет – Мездра и са за плътен кубически метър дървесина без ДДС. 

Окачествяването на добитите асортименти ще се извършва по БДС. 

Участниците не могат да депозират предложения под общата начална тръжна цена за 

отделните обекти за описаното прогнозно количество. 

Начална тръжна цена за обект №1 - 27679,00 лева без ДДС. 

Начална тръжна цена за обект №2 - 17643,00 лева без ДДС. 
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Стъпката за наддаване е в размер 1 % от общата начална тръжна цена на дървесината  

или  

 За обект №1  276,79 лева без ДДС. 

 За обект №2  176,43 лева без ДДС. 

 

3. Срокове за изпълнение:  

3.1.  Крайният срок за сеч на дървесината от обектите е до 31.12.2022 год., 

включително. 

3.2. Крайният срок за транспортиране на отсечената дървесина е един месец след 

приключване на сечта – 31.01.2023 г. След изтичане на този срок, отсечената дървесина на 

сечища или временен склад, нетранспортирана с превозен билет, остава в разпореждане на 

община Мездра. 

3.3. Крайният срок за освидетелстване на всички сечища в обекта е до 31.12.2022 г. 

3.4. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в 

обекта и транспортиране на цялото количество дървесина от временен склад, но не по късно 

от 31.01.2023 г. 

3.5. Срокът за изпълнение по договора за продажба на стояща дървесина на корен, 

може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните до шест месеца, в случай, че купувачът 

заплати недобитото количество дървесина по договора. 

 

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

Търгът ще се проведе в административната сграда на Община Мездра на 05.11.2021 год. 

от 09.00 ч. – малката заседателна зала на IV етаж на сградата . 

ІІІ. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ДЪРВЕСИНАТА 

1. Кандидатите могат да направят оглед на обекта всеки работен ден до 17:00 часа на 

04.11.2021 год. в присъствието на главен специалист „Горско и селско стопанство“ към 

Община Мездра. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. Огледът на обектите не е 

задължителен и не е условие за участие в процедурата. Кандидатът сам носи отговорност при 

неизвършването му. 

Тръжната документация може да бъде изтеглена безвъзмездно от интернет страницата на 

община  Мездра - https://www.mezdra.bg/?page_id=1313, раздел обяви или да бъде закупена от 

Община Мездра, отдел „Общинска собственост“. 

2. За справки и информация касаещи огледите –  главни специалисти „Горско и селско 

стопанство“ към Община Мездра – 0879203336; 0879843037, Община Мездра тел. 0910 92116 

3. За справки и информация относно търга – главни специалисти «Управление и 

разпореждане с общинска собственост», тел. 0889465290. 

 

ІV. ГАРАНЦИИ 

1. Гаранция за участие. 

1.1.  Гаранцията за участие, е парична сума в размер на 3% от стойността на 

обекта, определена в съответствие с чл.9а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

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

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 За обект №1 – 830,37 (осемстотин и тридесет лева и тридесет и седем стотинки)  

 За обект №2 – 529,29 (петстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) 

1.2.  Гаранцията за участие се внася  по банков път, по банкова сметка на Община 

Мездра: IBAN: BG82STSA93003325414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Мездра. 

Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката до 17:00 часа на 04.11.2021 г. 
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1.3. В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на 

участника, номера на обекта, ЕИК и вида на процедурата. 

1.4. Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

1.4.1. отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на 

възложителя за определяне на изпълнител; 

1.4.2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора за продажба. 

1.4.3. на обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - в срок 5 

работни дни от приключване на производството по обжалване. 

1.4.4. при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в 

срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. 

1.4.5. Възложителят освобождава гаранциите по т.1.4.1., 1.4.2. и 1.4.3,  без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

1.5.  Продавачът задържа гаранцията за участие: 

1.5.1. на класираните на първо и второ място, при обжалване,  до изтичането на сроковете на 

валидност на офертите им.  

1.5.2. на обжалващия процедурата, до приключването на производството по обжалване с 

влязло в сила решение 

1.5.3. на участник, който е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 

сключи договор по чл. 35 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 

1.5.4. не представи документите по чл. 35, ал. 5 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 в определения срок. 

 

2. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на добита дървесина е в 

размер на 10% /десет процента/ от достигнатата цена без ДДС, определена в съответствие с 

изискванията на чл.9а, ал. 5, т.2 от Наредбата  и следва да бъде представена в 14 дневен срок 

от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач и преди подписване на договора за 

покупко-продажба.  

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

2.1. парична сума, внесена по сметка на Общината; 

2.2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината със срок на валидност до 

31.01.2022 г. 

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, 

че тя се освобождава след изрично писмено известие от Общината. 

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато определеният за изпълнител или 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. 

 

 V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на 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. Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се 
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отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския 

закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът 

е регистриран. Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице или е посочен 

подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, 

които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

2. В процедурата по търга за продажба на стояща дървесина на корен, в качеството си 

на кандидат, може да участва всеки заинтересован: 

- ако е търговец, трябва да е вписан в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и да притежава 

достоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина“. 

- ако е физическо лице, трябва да има договор с регистриран търговец по чл.52, ал.1, 

във връзка с чл.58, ал.1, т.4 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. 

3. Всеки от кандидатите трябва да разполага със собствени, наети или друга форма на 

официален ангажимент за срока на договора технически средства и наети лица, както следва: 

3.1. Минимален брой моторни триони съгласно техническите им характеристики за 

усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр., регистрирани в КТИ. 

 3.2. Минимален брой единици техника за осъществяване на транспорт на дървесината: 

- Камиони – специализирани или универсални за извършване на транспорт на дървесината - 1 

бр., регистрирани в КАТ. 

3.3. Минимален брой работници, правоспособни да работят с моторни триони, за 

усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. работници 

 3.4. най-малко с 1 (едно) лице/а лесовъд/и, регистриран/и по чл. 235 от Закона за горите 

за упражняване дейността „планиране и организация на добива на дървесина“. Лицензирания 

лесовъд по чл. 235 от Закона за горите може да е на трудов договор при съответния кандидат 

или да е лице, овластено да го представлява по реда на Търговския закон. 

 4. Внесена гаранция за участие. 

 

 

 VІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ 

 1. Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на 

гражданите на Община Мездра до 17:00 ч. на 04.11.2021 год.    

2. При изготвяне на документите си за участие, всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от продавача условия. 

3. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат 

може да ги оттегли, промени или допълни. 

4. 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 за които ще участва, вида на процедурата „търг с явно наддаване“, 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и 

електронен адрес. 

5. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за 

което на приносителя се издава документ. 



 

9 

 

6. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

 

7. За участие в търга кандидатите представят: 

7.1.  Заявление по Приложение №1, в което посочват обекта за който се подава и към което 

се прилагат: 

7.2. Документ за внесена парична гаранция за участие - /заверено копие от Участника/; 

7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата 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 ползване на дървесина и недървесни горски продукти – 

по образец – Приложение №2. Посочените изисквания с изключение на букви „б”, 

„в”, „д” и „ж” от чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата се отнасят за управителите или за 

лицата, които представляват Участника; 

7.4. Копие от копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 

дейността „добив на дървесина“- 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; 

7.5. Декларация за оглед на обекта, в случай, че е направен оглед. Огледът на обектите не 

е задължителен и не е условие за участие в процедурата.  - /Приложение № 3/; 

7.6. Декларация за техническа възможност за изпълнение на поръчката -/Приложение 

№ 4/: 

7.7. Декларация за ЕИК по образец - /Приложение № 5/; 

7.8.  Копия на талони, доказващи, че горската и земеделска техника е регистрирана по 

смисъла на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и 

ЗДвП, за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване 

на технически преглед, в т.ч и копие от договор за наем или за лизинг, ако техниката 

е закупена на лизинг; 

7.9. Справка от ТД на НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори - важи 

за срок от един месец спрямо датата на търга - и копия от удостоверенията на работниците 

за придобита от тях квалификация: минимум за 2 бр. правоспособни резачи, 

удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и 

организация на добива на дървесина“ и документи за правоспособност за управление 

на специализирана горска техника, когато ще се използва такава от кандидата за 

работа в обекта. 

 

В деня на търга, участниците представят: 

7.10. Документ за самоличност на лицето, които участва в търга – представя се на 

комисията при провеждане на процедурата. 

7.11. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с упълномощаване за 

сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от лице, 

различно от лицата, имащи  право на представителство съгласно документите му за 

регистрация. В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има 

право да участва в търгове и да прави обвързващи наддавателните предложения 

от името и за сметка на упълномощителя.  Представя се на комисията при 

провеждане на процедурата. 
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В процедурата се допуска участието на подизпълнители. Когато участникът в 

процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в заявлението за участие. 

В този случай към заявлението за участие се прилагат и документите по т.7.3, т.7.4, т.7.6, т.7.7, 

т.7.8 и т.7.9 за всеки посочен подизпълнител. Когато Когато кандидат в търга е чуждестранно 

юридическо лице, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен 

превод. 

 

Посочените образци в документацията, задължително трябва да бъдат попълнени 

и приложени към заявлението на всеки от кандидатите. 

 

Забележка: при представяне на копия на документи за участие, същите следва да бъдат 

заверени, подпечатени с мокър печат на фирмата и подписани от търговеца.  

 

 

 VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ. ОСНОВАНИЯ ЗА 

НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

1. Търгът се провежда от тръжна комисия, назначена със заповед на Кмета на Община 

Мездра, състояща се 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. 

2. В състава на комисията не могат да участват: 

а) лица, които имат материален интерес от продажба на дървесината на някой от 

участниците, подали документи за участие; 

б) свързани лица "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; 

3. В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната комисия, те са 

длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод. 

4. Членовете на комисията подписват декларация липса на обстоятелствата по чл.60, 

ал.5 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 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с 

участниците. 

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

представените от тях документи и попълване на декларацията по т.4.  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 ѝ. 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. 

6. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени 

представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от 
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кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно 

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

7. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача. 

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

която има служебен достъп 

9. Комисията отстранява от участие в  търга кандидат: 

9.1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и/или те са 

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

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

9.3. който не е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и/или не притежава 

удостоверение за регистрация за съответната дейност. За кандидатите, физическите лица – 

който няма сключен договор с лице вписано в регистъра по чл.241 ЗГ. 

10. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията предоставя 

на всеки от кандидатите пореден номер за участие. 

11. Наддаването се извършва от допуснатите за участие участници по реда и условията 

на чл.61, ал.7-12 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  

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

13. 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 ѝ.  

14. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за 

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

15. 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. 

16. Кметът на Общината прекратява търга с мотивирана заповед, когато: 

16.1. не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата;  

16.2. участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

16.3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

16.4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

16.5. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не 

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

16.6. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

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

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

17. Когато след започване на процедурата по наддаване и след изрична покана от 

председателя никой от участниците не изявят желатие да купят, включително по начална 

тръжна цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от участниците гаранции, 

не се възстановяват.  
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18. В 3-дневен от утвърждаването на протокола, кметът на общината издава заповед, с 

която обявява класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач, 

или прекратяване на търга. Заповедта се съобщава по реда на чл.61 от АПК на спечелилия  

участник и на всички участници в търга.  

19. Внесените гаранции за участие на нерегистрираните за търга кандидати, на 

отстранените и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ място, се 

възстановяват по банков път в срок от 3 работни дни след изтичане срока за обжалване на 

заповедта на възложителя за определяне на изпълнител. На обжалващия заповедта на 

възложителя за определяне на изпълнител - в срок 5 работни дни от приключване на 

производството по обжалване.  

20. Внесените гаранции за участие на класираните на първо и на второ място се 

възстановяват по банков път след сключването на договора  

21. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се 

освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.  

22. Възложителят освобождава гаранциите по т.19-21, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

23. Общината задържа гаранцията  за участие, когато кандидат в процедура: 

23.1. обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител – до          

решаване на спора с влязло в сила решение; 

23.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

Върху тези суми не се дължат лихви. 

24. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

25. В 14 дневен срок след влизане в сила на заповедта по т. 18 кметът на общината 

предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на търга.  

26. В случай че спечелилият търга участник писмено откаже да подпише договора или 

в 14 дневния срок след влизане в сила на заповедта по т. 18 не се яви в общината да сключи 

договор за покупко-продажба, или не внесе дължимите суми в срока, определен в заповедта, 

и не представи документите по чл. 35, ал. 5 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 се приема, че се е отказал да заплати 

предложената цена, губи правото за сключване на сделката, както и внесената гаранция. 

Кметът на общината може:  

1. да покани за сключване на договор класирания на второ място участник или  

2. да прекрати търга.  

27. Гаранцията за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници се 

задържа.  

 

VIIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С УЧАСТНИКА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА. 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ДЪРВЕСИНА. 

1. При подписването на договора кандидатът, определен за спечелил търга трябва 

да представи: 

1.1.   Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост, които е декларирал. 

1.2. Документ за внесена допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за 

изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на Община 
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Мездра банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% /десет процента/ от 

достигнатата цена без ДДС. 

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

съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка 

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

1.4. Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният 

регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен 

орган, издадено не повече от 1 (един) месец, преди датата на сключване на договора. 

1.5. Документ, за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган. (издава се служебно).     

1.6. Декларация за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството на оператор, който 

пуска на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 

2010 г.) 

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. При 

представяне на заверено копие на изискуем документ, кандидатът представя и оригинала за 

сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал.  

       2.  Договор не се сключва с кандидат: 

2.1. който в 14 дневе срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнителя 

не представи документите по т.1.1. – 1.6. или представените документи не отговарят на 

условията за провеждане на процедурата; 

2.2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

2.3. има парични задължения към Община Мездра, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. За целта Община Мездра изисква служебно справки за наличие или липса 

на задължения на спечелилия търга участник от дирекция „Финансова политика и управление 

на човешките ресурси“ и дирекция „Местни приходи и ГРАО“ преди подписване на договора. 

2.4. Ако класираният на второ място участник, при отказ на спечелилият участник, 

също откаже да сключи договор, органът, издал заповедта за определяне на резултатите от 

класирането, прекратява процедурата. 

3. ЗАПЛАЩАНЕ 

3.1. Заплащането се извършва по достигнати цени от спечелил участник в проведения 

търг на вноски. Авансовата вноска е в размер на 20 % от достигнатата стойност за съответния 

обект, както и законоустановеният размер на ДДС и се заплаща до 14 дни след подписване на 

договора за продажба или най-късно преди издаване на първия превозен билет за 

транспортиране на договорираната дървесина, по банкова сметка на Община Мездра с IBAN 

– BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.  

3.2. Следващите плащания по договора, след изчерпване на първоначалната авансова 

вноска, са в размер на съответстващ на цената за количеството добитата дървесина, която 

предстои да бъде транспортирана от купувача, установено въз основа на подписан от страните 

приемо-предавателен протокол, като плащанията се извършват преди или не по-късно от деня 

на издаване на превозния билет и се заплащат по същата банкова сметка. Извозване на 

дървесината и издаване на превозни билети не се извършва преди заплащане на съответната 

вноска. 
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3.3.  Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния 

протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети.  

 

   

ІХ. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ: 

1.Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката, включително 

всички данъци и такси се дължат от купувача. Ако реално добитото количество дървесина е 

по - голямо от договореното, се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които 

се доплащат от купувача по достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб.м. 

предложени от спечелилият участик в процедурата. 

2. Продавачът е длъжен да осигури свой представител по време на сечта, при 

експедицията на всеки камион, за освидетелстване на сечището и подписване на констативен 

протокол за това. Продавачът има право да следи за извеждането на сечта и извоза на 

дървесината, чрез главни специалисти „Горско и селско стопанство“ към Община Мездра и 

Кмета на съответното населено място в землището на което се извършва сечта. 

3. Купувачът е длъжен да осигури присъствието на лицензиран лесовъд при издаването 

на позволителните за сеч и подписването на предавателно-приемателните протоколи.      

4. При провеждане добива на дървесина, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта 

информационни табели. 

  

 

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

 Търгът се обявява най-малко 15 /петнадесет/ дни преди датата на провеждането му на 

интернет страницата на Общината, както и на видно място в сградата на общината. 

Кметът на община Мездра открива процедурата със заповед, с която одобрява 

документацията за участие в търга.. Заповедта за откриване на търга съдържа: наименование, 

адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;  размер на гаранцията 

за участие;  обект и обем на дървесината - предмет на процедурата;  начална цена на обекта 

без ДДС;  срок за изпълнение;  условия за допускане на участниците до участие;  вид и размер 

на гаранцията за изпълнение на договора;  размер на стъпката за наддаване;  условия за 

плащане на цената; място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията 

за участие в търга; място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите 

за участие; информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от 

спечелилия процедурата участник; допълнителни изисквания към купувача. 

Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на Общината 

най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие и съдържа:  обект 

и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, 

технологични планове и други документи, описващи обекта; изисквания, на които трябва да 

отговарят участниците; документи, които следва да бъдат представени от участниците при 

участие в търга;  основания за недопускане  или отстраняване на участник от участие в търга;  

проект на договор; други условия и изисквания към участниците. 
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Приложение № 1 
Образец 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

За участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от: 

Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището на 

с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището на 

с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

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

представляващ.......…….…………………………………………………с 

ЕИК......................................................,  със седалище и адрес на управление/: 

гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................” №... , 

Забележка: В случай, че лицето не се явява и представлява лично на търга, по-долу се вписват 

данните и на упълномощеното лице  

Представляван 

от……………………………………………………………………………………………………….., 

ЕГН:…………………….. гр./с…………………............, обл………………….............ул. 

„..............................” №...,с нотариално заверено пълномощно №………………..., тел. за 

връзка……………………. 

 

ГОСПОДИН/ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Желая да участвам в процедура за определяне на купувач на стояща дървесина на корен, 

чрез провеждане на търг с явно наддаване за следните обекти: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

Отбелязва се обекта за който се участва в търга. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Съм запознат/а и съм съгласен с всички условия и предмета на настоящия търг. 

2. Съм запознат/а и съм съгласен с условията на проекта за договор включително 

декларацията по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТ, част от тръжната документация. 

3. Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

норми и стандарти, които се отнасят за процедурата. 

Представлявания от мен кандидат е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 

241 ЗГ под номер ............................................................................. и има наето на трудов договор 
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лице или лице управител, регистрирано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от 

Закона за горите под номер ......................................................................................................  

4. Представлявания от мен участник отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания за извършване ползването на дървесина, определени в заповедта за откриването 

на търга и в условията за провеждането му. 

5. Представляваният от мен участник отговаря за спазването на изискванията по охрана 

и безопасност на труда и противопожарните изисквания при извършване на добива на 

дървесина пред съответните компетентните държавни органи. 

6. При изпълнението на договора ще се спазват правилата за безопасност на работното 

място, съгласно чл. 232, т. 1 от ЗГ, регламентирани от ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места.  

7. Известно ми е, че в случай, че бъда определен за купувач, за да сключа договор, 

трябва да представя следните документи: 

- Документ за внесена допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за 

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

Мездра банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% /десет процента/ от 

достигнатата цена без ДДС. 

- Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка 

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

- Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният регистър 

на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган, 

издадено не повече от 1 (един) месец, преди датата на сключване на договора. 

-  Декларация за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството на оператор, който пуска на пазара 

дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.) 

8. Заявявам, че при изпълнение на дейността в обекта/обектите ще използвам/няма да 

използвам подизпълнители. 

/ненужното се зачертава/ 

9. Подизпълнители са: 

………………………………………………………………………………, за които прилагам 

документите по т.7.3, т.7.4, т.7.6, т.7.7, т.7.8 и т.7.9 от тръжната документация. 

 

 10. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 

участието ми в горепосочената процедура. 

Известно ми е, в случай че спечеля търга и не подпиша договор, гаранцията за участие не 

се възстановява. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………………… Подпис:………………………… 

                                                                                                       /печат на фирмата/ 

 

                                                                                                               Приложение № 2 
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Образец 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 58, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ 

 

 Долуподписаният /-ната/ ......................................................................................................., 

в качеството ми на 

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

(наименование на ЮЛ, ЕТ) 

с БУЛСТАТ/ЕИК ..............................., със седалище и адрес на управление 

............................................................................................................................................................ , 

 участник в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията 

на община Мездра в обект: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

Отбелязва се обекта за който се участва в търга. 

 

 Съгласно 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 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-

307, 321 и 321а от Наказателния кодекс. 

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

ЗПКОНПИ с Кмета на Община Мездра. 

3. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност. 

4. Не съм в производство по ликвидация. 

5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ. 

6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност. 

7. Нямам парични задължения към държавата и Община Мездра, установени с влязъл 

в сила акт на компетентен държавен орган. 

8. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието 

ми в горепосочената процедура. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:       ДЕКЛАРАТОР: 
                                                                                                   

Забележка: декларацията се представя в оригинал. 
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Приложение №3 

Образец 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за оглед на обектите 

 

Долуподписаният……………………………………………………………………................................., 

представляващ……………………………………………………………………………………... 

с ЕИК......................................................  със седалище и адрес на управление/: 

гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................” №... , в качеството 

си на участник в търг с явно наддаване по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дърведина и недървесни 

горски продукти за обект: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

Отбелязва се обекта за който се участва в търга. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 Че съм направил оглед на обект: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

Отбелязва се обекта за който е извършен огледа. 

 

В присъствието на ………………………………………………………………….- служител на 

Община Мездра. 

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

наказателния кодекс. 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

                                                                                                                                                (подпис) 
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Приложение №4 

Образец 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

Долуподписаният …………………………………………………………………………., 

 

ЕГН ……………………………, като представляващ ……………………………………., 

 

 

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

……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………..……, в качеството на участник в 

търг с явно наддаване по Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, за: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

Отбелязва се обекта за който се участва в търга. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

представлявания от мен участник разполага с необходимата техническа възможност и 

ресурсна осигуреност съгласно условията определени в тръжната документация и заповедта 

за откриване на процедурата. 

 

- (………) броя моторни триона, регистрирани в КТИ; 

 

- (………) бр. Камиони – специализирани или универсални за извършване на транспорт на 

дървесината 

-  (………) бр. правоспособни резачи 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за вписване на неверни данни 

 

…………………. 20….. год.     ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

/подпис/ 
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Приложение №5 

Образец 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За единен идентификационен код (ЕИК) 

 

 

Долуподписаният/ата/….………………………………………………………….…………….., 

/собствено бащино фамилно име / 

 

в качеството си на,: …………………………………………………………………… 

 

/посочва се качеството на лицето - длъжност./ 

на  …………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на юридическото лице/ физическото лице - участник/ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , 

 

че представляваният от мен участник/изпълнител (ненужното се зачертава), е вписан в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с Единен идентификационен код 

(ЕИК)…………………………………………………. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за вписване на неверни данни 

 

 

…………………. 20….. год.     ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
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Образец 

Попълва се при сключване на договора за продажба 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Долуподписаният……………………………………………………………………................................., 

представляващ……………………………………………………………………………………... 

с ЕИК......................................................  със седалище и адрес на управление/: 

гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................” №... ,  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

1. В качеството си на купувач на стояща дървесина на корен от обект: 

 Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

 

 Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в землището 

на с. Типченица, на територията на Община Мездра – общинска собственост 

Отбелязва се обекта за който се участва в търга. 

съм запознат с на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 

октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен 

материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.) 

Ще спазвам изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета 

от 20 октомври 2010 г. в качеството ми на оператор, който пуска на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.) 

 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за вписване на неверни данни 

 

 

…………………. 20….. год.     ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
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     Проект!                                       

 

Д О Г О В О Р  

    

№ ............./...................... 2021 год. 

  

за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  
 

 

Днес....................2021 г.  в гр. Мездра, на основание утвърден протокол oт работата на 

комисията, назначена със Заповед №…………/……… г. на Кмета на община Мездра, Заповед 

№………./……….г.. на Кмета на община Мездра за определяне спечелилия търга с явно 

наддаване участник и на осн. чл. 35, ал. 1 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, между: 

 

1. ОБЩИНА МЕЗДРА, с адрес: ул. „Христо Ботев” № 27, Булстат 000193371, 

представлявана от ИВАН АСПАРУХОВ ЦАНОВ - Кмет на Община Мездра   и СТЕЛА 

КОСТОВА – Главен счетоводител на общината, наричан за краткост ПРОДАВАЧ от една 

страна и  

 

2. ........................................................................., ЕИК: ………………..,, със седалище и адрес на 

управление: гр.  ....................  ул. ............................................... № ............., представлявано от 

…………………… - ……………………………,..наричан по-долу КУПУВАЧ, се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху 

прогнозни количества маркирана стояща дървесина на корен от Обект №1, както следва: 

Обект №1 
отдел 125 подотдел „е” ПИ№ 72432.108.233   

с. Типченица 
Дървесен вид 

Количество 

куб.м. 

1 2 3 

 Черен бор  

Едра  91 

Средна   22 

Дърва  14 

 Бук  

Едра  158 

Средна   2 

Дърва  228 

 Габър  

Дърва  35 

 Акация  

Дърва  16 

 

 

от Обект №2, както следва: 

Обект №2 
отдел 130 подотдел „с1”, ПИ№ 72432.51.116   

с. Типченица 
Дървесен вид Количество 
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куб.м. 

1 2 3 

 Дъб  

Едра  18 

Средна   15 

Дърва  194 

 Цер  

Дърва  84 

 Липа  

Едра   25 

Средна   4 

Дребна  1 

Дърва   4 

 Акация  

Дърва  22 

 Мъждрян  

Дърва  31 

 

(оставя се само приложимия текст) 

(2) Купувачът се задължава да заплати договорената между страните цена, да отсече и 

извози дървесината.  

(3) Крайния срок на действие на договора е до 31.12.2022 год. 

(4) Крайният срок за освидетелстване на всички сечища в обекта е 31.12.2022 г. 

            (5) Крайният срок за транспортиране на отсечената дървесина е 31.01.2023 г. След 

изтичане на този срок, отсечената дървесина на сечища или временен склад, не 

транспортирана с превозен билет, остава в разпореждане на община Мездра.  

 

Чл.2. Купувачът приема да заплати договорената между страните цена посочена в чл.4. 

от настоящия договор 

 

Чл.3. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за 

ползване на дървесината от горите. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. (1) Общата цената на дървесината е в размер на ................................. лева 

(словом:……………….) без ДДС, съответно …………………….лв. с ДДС за обект №1. 

(2) Общата цената на дървесината е в размер на ................................. лева 

(словом:……………….) без ДДС, съответно …………………….лв. с ДДС за обект №2. 

(3) Плащането се извършва по по банкова сметка на Община Мездра с IBAN – 

BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, за което се издава 

фактура на Купувача. 

(4) Цената се заплаща при следните условия: 

1. Авансова вноска в размер на …………… (словом:…………) лева, с ДДС, която се 

заплаща до 14 дни след подписване на договора за продажба или най-късно преди издаване 

на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина по  сметката в 

ал.3 .  

2. Следващите плащания по договора, след изчерпване на първоначалната авансова 

вноска, са в размер на съответстващ на цената за количеството добитата дървесина, която 

предстои да бъде транспортирана от купувача, установено въз основа на подписан от страните 

приемо-предавателен протокол, като плащанията се извършват преди или не по-късно от деня 

на издаване на превозния билет и се заплащат по същата банкова сметка. Извозване на 
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дървесината и издаване на превозни билети не се извършва преди заплащане на съответната 

вноска. 
 

 Чл. 5. Цената на дървесината е определена по прогнозни количества, сортименти и 

цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и 

началната цена на обекта, както следва: 

 

За обект №1: 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-во 

в пл.куб.м. 

 

 

 
Достигната 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС за 

м3 

 

Достигната 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

1 

отдел 125 

подотдел 

„е”  

 

 

.№ 72432.108.233   

 

 

 

 

 

с. Типченица 

 

 

 

 

 

  

 Дървесен вид сортименти  
 

  

 Черен бор едра 91 

 

 

 

 

16,43846 

  средна 22 
 

 3,179306 

  дърва 14 
 

 1,264497 

 Бук едра 158 
 

 34,24979 

  средна 2 
 

 0,375736 

  дърва 228 
 

 37,06781 

 Габър дърва 35 
 

 5,690234 

 Акация дърва 16 
 

 1,734167 

 

За обект №2 

 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-во 

в пл.куб.м. 

 

 

 
Достигната 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС за 

м3 

 

Достигната 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

2 

отдел 130 

подотдел 

„с1” 

 

 

 

№ 72432.51.116 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

 

 

  

 Дървесен вид сортименти  
 

  

 Дъб  едра 18 
 

 6,121408 
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  средна 15 
 

 4,421017 

  дърва 194 
 

 49,48138 

 Цер  дърва 84 
 

 21,42493 

 Липа едра 25 
 

 7,793459 

  средна 4 
 

 0,906875 

  дребна 1 
 

 0,158703 

  дърва 4 
 

 0,680156 

 акация дърва 22 
 

 3,74086 

 мъждрян дърва 31 
 

 5,271212 

  

 

При извършване плащанията на посочените суми, същите следва да бъдат с 

включен ДДС. 

Чл.6. (1) За добитите количества по сортименти, КУПУВАЧЪТ заплаща стойността 

на добитата дървесина преди издаване на превозни билети.  

(2) ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети до размера на внесените от 

КУПУВАЧА вноска.  

(3) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за 

даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.  

(4) Добитата дървесина се фактурира по сортименти, като цената за всеки 

асортимент е определена в чл. 5 от настоящия договор, достигната тръжна цена.  

(5) При разлики между действително добитите количества дървесина по 

сортименти и прогнозните, посочените в настоящия договор, заплащането се извършва на база 

действително добито количество от даден асортимент по достигнатите, предложени от 

КУПУВАЧА и посочени в чл.5 от настоящия договор цени. 

(6) Ако при сечта или извоза по вина на КУПУВАЧА бъдат повалени или повредени 

не маркирани  дървета по начин, който налага тяхното отсичане, същите се отсичат и извозват 

след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от КУПУВАЧА по 

цена, формирана от началната тръжна цена на 1м3 в лв. /без ДДС/, описана в този договор, 

увеличена с 25%. 

 (7) При установяване на недовършени работи, както и на работи с недостатъци, 

Продавачът има право да спре сечта до тяхното отстраняване. 

 

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.7. (1) С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-

приемателния протокол, насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на 

предаването върху КУПУВАЧА преминава и отговорността по осъществяване на 

противопожарната охрана и охраната срещу незаконна сеч в обекта.  

(2). Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта, се 

изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва. 

(3)  Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на издаване 

на превозен билет. 

 

  IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл.8. (1) Продавачът има право: 

(1) да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства 

Купувача за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на 
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дейностите, като дава задължителни указания и препоръки на Купувача при констатирани 

пропуски по изпълнение на възложената работа в писмена форма. 

(2) да 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: 

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

актове. 

2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината 

(БДС/ЕN). 

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

(ЗЗБУТ). 

4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания. 

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.) (НУРВИДГТ). 

(3) да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на 

определени със ЗЛОД видове дивеч в насаждения от обекта. 

(4) да 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. 

(5) да инициира с писмена покана приемането на добитата от Купувача дървесина при 

налични количества дървесина на временен склад. 

(6) да поиска от Купувача за негова сметка да осъществи изпълнението на определените 

в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 

(7) да 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. 

(8) да удължи срока на договора с допълнително споразумение, при невъзможност за 

отсичане на дървесината в договорения срок, поради лоши метеорологични условия или други 

възникнали и непредвидими обстоятелства, за срок не по-дълъг от валидността на марката за 

съответното насаждение съгласно чл. 50, ал. 16 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите. 

     Чл.9 Продавачът е длъжен да: 

(1) Да 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. 

(2) Да предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички 

насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно-приемателните 

протоколи по ал.1 

(3) Да осигури на Купувача проходимост на горските пътища в общинските горски 

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

(4)  Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно 

утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN 

като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, 

повреди и ерозия на извозните просеки и пътища. 
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(5) Да 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. 

(6) Да прехвърли на Купувача собствеността върху реално добита на временен 

склад дървесина след подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното 

заплащане. 

(7)  Да издава на Купувача превозни билети за дървесината, описана в 

предавателно-приемателните протоколи по ал.6  до размера на внесените вноски. 

(8) Да разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от 

Купувача изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, 

включени в обекта. 

(9) Да 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. 

(10) Да освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните 

пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта. 

(11) Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на 

дейността на основание чл.8, ал.2, ал.3 и ал.4 с времето, за което е наложено преустановяване 

на дейността. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

Чл.10.    Купувачът има право да: 

(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). 

(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. 

(3) Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до 

размера на внесените авансови вноски. 

(4) Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след 

подадена заявка до Продавача. 

                 Чл.11 Купувачът e длъжен да: 

(1) Да извърши сечта и извози дървесината в сроковете определени със съответното 

позволително за сеч и извоз. 

(2) Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна 

лесовъдска практика, в следните случаи: 

1. За подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 

предаване на насажденията. 

2. За получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 

дървесина в тях не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. 

3. При извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 

предстоящи такива. 

4. При освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 
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(3) Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо 

оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при 

проведената процедура. 

(4) Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените 

в тях срокове. 

(5) Отправи писмена покана до Продавача при необходимост за приемане и 

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

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в 

случаите, в които Продавачът не е предвидил средства за това. 

(9) 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: 

                 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. 

                 2. При продължително влошени атмосферни условия - завишена влажност, да 

преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания 

на служители на община Мездра, както и при други предпоставки, които допринасят за 

допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите. 

                 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. 

                 4. Да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни 

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

(10) Не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на 

извършване на дейността по добив и извоз на дървесината. 

(11) .КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите (причинените) повреди на 

пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта. 

(12) Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа 

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

(13) Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

Продавача информация, необходима за осъществяването му. 

(14) Не предоставя на трети лица изпълнението на договора. 

(15) Да извършва сечта съгласно изискванията на ЗГ, Наредба № 8/05.08.2011г. за 

сечите в горите, както и да разкройва дървесината съгласно БДС или по спецификация, 

изготвена от ПРОДАВАЧА.  

(16) При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по чл.1 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. 

(17) Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва 

добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от НУРВИДГТ. 
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(18) Внася вноските за добитото количество по договорените размери и начини. 

(19) Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта. 

(20) 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. 

(21) Уведомява най-малко един работен ден предварително Продавача за всяко 

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

(22) 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. 

(23) Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него 

други актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 

(24) Купувача се задължава да участва в гасене на пожари,настъпили в 

обекта,предмет на договора. 

(25) Купувачът се задължава да ползва предоставените му от Продавачът отчетни 

документи по предходната точка, единствено и само за насажденията от обекта, предмет на 

настоящия договор. 

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

КУПУВАЧА при изпълнението на дейност предмет на договора, в следствие на които са 

настъпили: 

 - Смърт или други увреждания на здравето и имуществото на КУПУВАЧА 

- Пълна или частична щета върху каквото и да е имущество на КУПУВАЧА 

Чл.13. Транспортът на имуществото до обекта и обратно са за сметка на КУПУВАЧА. 

 

                        VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.14.   (1)        Гаранцията за изпълнение на договора в размер на …………….лв. 

/…………………../ лева, без ДДС за обект №1   и в размер на …………….лв. 

/…………………../ лева, без ДДС за обект №2 (оставя се приложимия текст) се 

освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след: 

              .1. Съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища 

в обекта, без забележка от страна на Продавача. 

                2 Съставяне на протокол, с който се установява, че трасето на пътя, водещ до 

и от обекта, е възстановено в първоначалното му състояние, преди започване на добива на 

дървесината. 

            (2) Продавачът задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд - до решаване на спора с влязло в сила решение. 

(3) В случай, че за срока на договора Купувача виновно не отсече цялото количество 

маркирана дървесина, включена в обекта, гаранцията за изпълнение на договора се задържа 

от Продавача и не се връща. 

          (4) Когато след приключване на сечта в обекта Купувачът не е изплатил цялата 

дължима сума по Договора, Продавачът може едностранно да прихване гаранцията за 

изпълнение до размера на свето вземане, като за целта е длъжен да уведоми писмено 

Купувача. За извършване на прихващането не се изисква съгласието на Купувача. 

       (5) Продавачът не дължи лихви за периода, през който гаранцията за изпълнение е 

престояла по сметката му на законно основание. 

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ 
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Чл.15. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма. Адресите  за кореспондениция на страните по договора са 

посочените адреси на седалището и управлението им. 

Чл.16. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 

същата е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна. При неизпълнение 

връчените книжа на адреса, се смятат за редовно връчени. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен:. 

(1)  Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано 

нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано неизпълнение на 

технологичния план от страна на КУПУВАЧА, като внесената от страна на КУПУВАЧА 

гаранция за изпълнение не се връща . 

(2)  Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране 

на нарушение на разпоредбите  на ЗГ и ППЗГ, като внесената от страна на КУПУВАЧА 

гаранция за изпълнение не се връща . 

(3) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна 

на Купувача да получи позволителното за сеч в срока определен в чл.1, ал.3 от настоящия 

договор, като внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща . 

(4) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на 

повторно неизпълнение  от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в чл. 11, ал.11 

от настоящия договор, като внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се 

връща . 

(5) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна 

на КУПУВАЧА да извърши плащане съгласно чл. 11, ал.18 и 19 от настоящия договор, като 

внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща . 

(6) С изтичане на срока на договора .  

(7) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

Чл.18. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, когато по време на действието 

на договора се установи, че: 

                 1.1. Купувачът вече не отговаря на някое от изискванията на Продавача. 

                 1.2. Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание. 

                 1.3. Купувачът е допуснал неотстраними отклонения от определените с 

договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната 

дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя. 

Чл.19. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено уведомление, когато: 

1. изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 

претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧА възстановява на КУПУВАЧА  внесените по 

договора суми, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за 

нанесени вреди.  

2. изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 

претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено волеизявление от 

страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧА заплаща стойността само на действително 

добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. Продавачът не 

дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди. 
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Чл.20. Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. При настъпване на форсмажорни 

обстоятелства, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната в 3-дневен срок 

от настъпване на събитието и да приложи доказателства. Когато при приемане на 

изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на 

обстоятелства, установени по горния ред, неустойка не се дължи. 

 

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.21.(1) Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията 

си по настоящия договор, 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 

и ответната страна е уведомена писмено в 3-дневен срок от настъпване на събитието и са 

приложени доказателства за това. 

(2) При забава от страна на КУПУВАЧА, при заплащане на уговорената в настоящия 

договор сума, той дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума от деня 

на забавата до окончателното ѝ изплащане. 

(3). В случаите, посочени в чл.17, ал.1-5 от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ дължи 

на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер 

на 20 % от сумата, посочена в чл.5 на същия за съответния обект.  

(4). В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за 

пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 20 % от сумата, останала като 

неизпълнение по договора.  

 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.22. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Чл.23. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда, посочен в ЗГ и 

по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

Чл.24. Срокът на договора може да бъде удължен след внасяне на цялата дължима сума 

по договора.  

Чл.25 За неуредените в договора случаи, се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

Чл.26. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването 

на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за 

всяка от страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                                КУПУВАЧ: 

 

ИВАН АСПАРУХОВ                                          

КМЕТ  НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛ 

               

 

 

 

СТЕЛА КОСТОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 


