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ОБЩИНА ЯКОРУДА                       MUNICIPALITY of YAKORUDA 
„СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД                    CONSTRUKTORS Ltd 2001 

 
                        2790 Якоруда, ул „Кирил и Методий” № 59                    Kiril i Metodii Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria     
                      тел. 07442/ 2356                                                                                        phone: +359/7442/ 2356 
 

                      
ЗАПОВЕД 

№ ..67. 
гр. Якоруда, 27.09.2016г. 

       На основание чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите, чл.3, ал.1, т.1, чл. 10, ал.1, т.1, чл.12, 
ал.1, чл. 15, 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 (НУРВИДГТ) (Приета с ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп. 
бр.90 от 16.11.2012г.) 
 

ОТКРИВАМ: 
І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на дървесина (сеч, извоз и рампиране на временен 
склад), при условията и по реда, предвидени в чл.10, ал.1, т.1 и чл.15, 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 (Приета с 
ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп. бр.90 от 16.11.2012г.) от общински горски територии, 
собственост на община Якоруда 
 

 1. Предмет на възлагането:  Добив на дървесина (сеч, извоз и рампиране на дървесина на 
временен склад) в Обект № 11, състоящ се от отдели/подотдели: 271д, землище на с. Конарско;  
270м, землище на с. Конарско; 271ш, землище на с. Конарско;  270ч, землище на с. Конарско; 
265о, землище на с. Конарско; 265н, землище на с. Конарско; община Якоруда с прогнозно 
количество дървесина по категории, асортименти, дървесни видове в пл. куб.м.; единични цени 
по асортименти и обща цена за обекта са описани подробно в условията по процедурата. 

 
2. Обща цена за обект № 11: 5 691.00 (пет хиляди шестотин деветдесет и един) лева без ДДС, 
разпределена по отдели/подотдели, както следва: 
За отдел/ подотдел: 271д – 1928.00 (хиляда деветстотин двадесет и осем) лева без ДДС 
За отдел/ подотдел: 270м - 874.00 (осемстотин седемдесет и четири) лева без ДДС 
За отдел/ подотдел: 271ш- 592.00 (петстотин деветдесет и два) лева без ДДС 
За отдел/ подотдел:270ч- 726.00 (седемстотин двадесет и шест) лева без ДДС 
За отдел/ подотдел: 265о - 860.00 (осемстотин и шестдесет) лева без ДДС 
За отдел/ подотдел: 265н - 711.00 (седемстотин и единадесет) лева без ДДС 
Общо количество дървесина: 256 (двеста петдесет и шест) пл. куб.м. 
 
3. Гаранция за участие, определена по реда на чл.29, ал.2 от НУРВИДГТ и е в размер на 5% 
(пет процента) от цената на обекта, представляваща парична сума в размер: 
 284.55 (двеста осемдесет и четири и 0.55) лева, вносима по следната банкова сметка на 
„СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД, гр. Якоруда: IBAN: BG 47 IABG 74581001128100, BIC на банката– 
IABGGSF в банка „Интернешънъл Асет Банк” ЕАД, клон Якоруда. 
        Гаранцията за участие в процедурата следва да бъде внесена  в срок до 17:00ч. на 
10.10.2016г. В случай на провеждан на процедурата на втора дата- до 17:00ч. на 13.10.2016г. 
        В платежното нареждане задължително се посочва: вида на процедурата и обекта, за който 
се отнася, размера на гаранцията за участие, както и ЕИК на участника. 
 
4. Гаранцията за изпълнение на договора, определена по реда на чл.29, ал.3 от НУРВИДГТ и 
е в размер на 5% (пет процента) от достигнатата стойност за обекта. 
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
4.1. парична сума, внесена по сметка на Възложителя; 
 
 
 



 
 
 
4.2. банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя със срок на валидност до 31.12.2017 
год. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава, след изрично писмено 
известие от Възложителя. 
     Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
 
5. Доказателства, че кандидатът отговаря на технически и квалификационни изисквания 
за извършване на дейността:  
До участие се допускат само търговци (юридически лица, еднолични търговци), притежаващи 
удостоверения по чл. 241 от Закона за горите, регистрирани за дейността „Добив на дървесина”, 
закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие в процедурата и 
отговарящи на изискванията, разписани в условията по настоящата процедура. 
В процедурата не се допуска участието на подизпълнител/и. 
 
6. Срок за изпълнение:  
Началният и крайният срок за сеч и крайния срок за извоз до временен склад по насаждения, 
включени в обекта за съответната година, се определят с позволителното за сеч и извоз.  
 
7. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни  
Оферти, с по-малък срок на валидност ще бъдат приемани от възложителя като не отговарящи 
на изискванията. 
 
8. Класирането на офертите ще се извършва по посочения в чл.15, ал.9, т.1 от НУРВИДГТ 
критерий: „най-ниска предложена цена” 
 
9. Необходими документи към офертата и изисквания за допускане до участие в процедурата- 
съгласно условията по процедурата. 

10. Цена и начин на заплащане на конкурсната документация, срок и място на 
получаване 
 Конкурсната документация може да бъде изтеглена от сайта на община Якоруда-
http://yakoruda.gateway.bg/page.php?category=104, както и може да се предостави на хартиен 
носител само от офиса на „СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД с адрес: гр. Якоруда, ул. „Кирил и 
Методий” № 59, общ. Якоруда, обл. Благоевград. 
        Цена на документацията: 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, невъзстановима, вносима по 
банков път, по сметката на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД, гр. Якоруда: IBAN: BG 47 IABG 
74581001128100, BIC на банката - IABGGSF в банка „Интернешънъл Асет Банк” ЕАД, клон 
Якоруда със срок  до 17:00ч. на 10.10.2016г., вкл., а при провеждане на процедурата на втора 
дата до 17:00ч. на 13.10.2016г. 
        В платежното нареждане задължително се посочва: вида на процедурата и обекта, за който 
се отнася, цената на документацията, както и ЕИК на участника.      
 
11. Място и срок за подаване на офертите за участие 
      Офери се подават в деловодството на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД, с адрес: гр.Якоруда, ул. 
„Кирил и Методий” № 59, всеки работен ден до 17:00ч. на 10.10.2016г.  
      В случай на провеждан на процедурата на втора дата, на горния адрес, до 17:00ч. на 
13.10.2016г. 
      Подаването на документи може стане и чрез куриер – считат се за редовно получени в 
случай, че реално са постъпили в деловодството на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД, на адрес: гр.  
Якоруда, ул. „Кирил и Методий” № 59, не по-късно от 17:00ч. на последния работен ден, преди 
датата за провеждане на процедурата. 
      Забележка: Върху депозираните пликове за участие в процедурата трябва да е изписано 
четливо: номера на обекта, вида на процедурата, име на кандидата, адрес за кореспонденция, 
телефон за връзка и по възможност факс или ел. адрес. 
 
 
 
 



 
 
 
 
12. Оглед на обекта, място, ден и час за провеждане на открития конкурс 
12.1. Оглед на обекта се извършва, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация и в присъствието на служител на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД, всеки работен ден 
до 17:00ч. на 10.10.2016г., а при провеждане на втора дата - до 17:00ч. на 13.10.2016г.  
Разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата. 
 
12.2. Процедурата ще се проведе в сградата на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД с  адрес: гр.Якоруда, 
ул. „Кирил и Методий” № 59, зала- ет.2, общ. Якоруда, обл. Якоруда нa 11.10.2016г. в 10:00ч.  
 
         Ако до обявения краен срок за подаване на офертите няма регистрирани кандидати или 
няма допуснат до участие в процедурата кандидат, определям втора дата за провеждане на 
открития конкурс – 14.10.2016г. от 10:00ч. в  сградата на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД с  адрес: гр. 
Якоруда, ул. „Кирил и Методий” № 59, зала- ет.2, общ. Якоруда, обл. Якоруда. 
 
13. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс за 
възлагане на добива на дървесина в Обект № 11,  която съдържа: 
1. Копие от Заповед № ..67... / 27.09.2016г. за откриване на процедурата; 
2. Конкурсни условия; 
3. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец– Приложение № 1; 
4. Административни сведения за участника по образец – Приложение № 2; 
5. Ценова оферта по образец - Приложение № 3; 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал.1, т.3, от НУРВИДГТ- по образец – 
Приложение № 4; 
7. Декларация за запознаване с условията на открития конкурс по образец- Приложение№ 5; 
8.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т.3, б. „г” и „д” от НУРВИДГТ по 
образец - Приложение № 6; 
9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 т.3, б. „е” и „ж” от НУРВИДГТ по 
образец - Приложение № 7; 
10. Декларация  за извършен оглед на обекта по образец - Приложение № 8; 
11. Декларация за съгласие с Приложения № 11 и 12- Приложение № 9; 
12. Проект на договор- Приложение № 10 (с Приложения № 11 и 12); 
 
       Откритият конкурс завършва с моя заповед за определяне на изпълнител или за 
прекратяване на процедурата, издадена в тридневен срок, след утвърждаването на протокола на 
комисията, която се съобщава по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК). Същата ще бъде публикувана на  интернет страницата на община Якоруда. 
      Определям тридневен срок за работа на назначаемата от мен комисия за провеждането на 
открит конкурс за възлагане на добив на дървесина. В този срок комисията да ми представи 
протокола- за утвърждаване. 
      Настоящата заповед да се изпрати за публикувне на 27.09.2016г. по установения ред, на 
интернет страницата на община Якоруда.  Екземпляр от заповедта да се постави на видно място 
в сградите на община Якоруда и на „СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД. 
      Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Мустафа Мустафа- лицeнзиран 
лесовъд на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД. 
      Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра- един за заповедната книга 
на „СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД и един за тръжната документация на обекта. 
 
 
инж. Али Хърльов 
Управител на „СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД 
 
 
 
 
 



 
 

УСЛОВИЯ 
        за участие и провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина по реда 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 

(НУРВИДГТ) (Приета с ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп. бр.90 от 16.11.2012г.) 
 
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: Добив на 

дървесина (сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад) в обект, представялващ 
общинска горска територия, находяща се на територията на община Якоруда. 

 
1. Добив на дървесина (сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад) в Обект № 11, 
състоящ се от отдели/подотдели: 271д, землище на с. Конарско;  270м, землище на с. Конарско; 
271ш, землище на с. Конарско;  270ч, землище на с. Конарско; 265о, землище на с. Конарско; 
265н, землище на с. Конарско, община Якоруда, в общински горски територии, находящи се на 
територията на община Якоруда, с прогнозно количество дървесина по категории, асортименти, 
дървесни видове в пл. куб.м.; единични цени по асортименти и обща цена за обекта, както 
следва: 
отдел/подотдел: 271д 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Едра стр. дървесина, бб 14 21.00 294.00 
Средна стр. дървесина, бб 55 22.00 1210.00 
Средна стр. дървесина, см 3 22.00 66.00 
Дребна стр. дървесина, бб 2 23.00 46.00 
Дърва, бб 10 24.00 240.00 
Дърва, см 3 24.00 72.00 
Общо добив на дървесина: 87  1928.00 
 

отдел/подотдел: 270м 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Едра стр. дървесина, бб 1 21.00 21.00 
Едра стр. дървесина, см 2 21.00 42.00 
Средна стр. дървесина, бб 12 22.00 264.00 
Средна стр. дървесина, см 9 22.00 198.00 
Дребна стр. дървесина, бб 8 23.00 184.00 
Дребна стр. дървесина, см 3 23.00 69.00 
Дърва, бб 3 24.00 72.00 
Дърва, см 1 24.00 24.00 
Общо добив на дървесина: 39  874.00 
 
отдел/подотдел: 271ш 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Едра стр. дървесина, бб 7 21.00 147.00 
Едра стр. дървесина, см 1 21.00 21.00 
Средна стр. дървесина, бб 14 22.00 308.00 
Средна стр. дървесина, см 2 22.00 44.00 
Дърва, бб 3 24.00 72.00 



Общо добив на дървесина: 27  592.00 
 
 

отдел/подотдел: 270ч 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Средна стр. дървесина, бб 13 22.00 286.00 
Дребна стр. дървесина, бб 16 23.00 368.00 
Дърва, бб 3 24.00 72.00 
Общо добив на дървесина: 32  726.00 
 

отдел/подотдел: 265о 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Едра стр. дървесина, бб 6 21.00 126.00 
Средна стр. дървесина, бб 22 22.00 484.00 
Средна стр. дървесина, см 6 22.00 132.00 
Дребна стр. дървесина, бб 1 23.00 23.00 
Дребна стр. дървесина, см 1 23.00 23.00 
Дърва, бб 3 24.00 72.00 
Общо добив на дървесина: 39  860.00 
 

отдел/подотдел: 265н 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Средна стр. дървесина, бб 20 22.00 440.00 
Средна стр. дървесина, см 7 22.00 154.00 
Дребна стр. дървесина, см 3 23.00 69.00 
Дърва, бб 2 24.00 48.00 
Общо добив на дървесина: 32  711.00 
 
Обща цена за обект № 11: 5 691.00 (пет хиляди шестотин деветдесет и един) лева без ДДС 
 
а) Франкировка: временен склад; 
б) Цените са без начислен ДДС;  
в) Цените са определени франко временен склад на обекта. 
Асортиментната структура на прогнозното количество дървесина и началните цени за 
извършване на услугата по асортименти се съдържат и в спецификации и карнет описи, които 
са неразделна част от документацията за участие в конкурса.  
 
2. Срокове за изпълнение: 
Началният и крайният срок за сеч и крайния срок за извоз до временен склад по насаждения,  
включени в обекта за съответната година, се определят с позволителното за сеч и извоз.  
Краен срок на договора – до 31.12.2016г. 
 
3. Изисквания към кандидатите: 
    В процедурите за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейностите по чл. 10 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 
могат да участват само търговци (юридически лица, еднолични търговци), притежаващи  
 
 



 
 
 
удостоверения по чл. 241 от Закона за горите, регистрирани за дейността „Добив на дървесина”,  
закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие в процедурата, и 
при изпълнение на разпоредбата на 232 от Закона за горите, отговарящи на следните 
изисквания: 
   1. Кандидатите следва да притежават минимален брой собствена или наета, необходима и 
регистрирана в съответната Областна дирекция „Земеделие” по Закона за регистрация и 
контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) (съгл. изискванията на чл. 6 от ЗРКЗГТ, 
изм. и доп. бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016г.) или регистрирана в Контролно- 
техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните (по арг. на § 39. ал.1 от 
ПЗР към ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, 
бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), по силата на която разпоредба, издадените до 
влизането в сила на изм. и доп. на ЗРКЗГТ сертификати, свидетелства и други документи  
запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени) техника за 
изпълнение на дейността, предмет на процедурата, както и назначени на трудов договор 
работници, притежаващи удостоверения за правоспособност за работа с бензино- моторен  
трион (БМТ) и назначен на трудов договор лицензиран лесовъд (по отношение на лицензирания 
лесовъд- изискването не се прилага, когато едноличният търговец или член на управителните 
органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  «Планиране и организация 
на добива на дървесина»), които обстоятелства се удостоверяват по начин, подробно описан в 
т.4.1. от настоящите условия. 
 
    2. Да разполага със защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за 
съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят по изпълнението на 
договора, осигуряващо спазването на правилата за безопасност на работното място, съгласно 
чл. 232, т.1 от ЗГ, регламентирани от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(ЗЗБУТ) и Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места, а именно: за всеки работник, предвид 
изпълняваната от него дейност, вр. изпълението предмета на договора- по подробно описаните 
в Приложение № 11 лични предпазни средства. 
       За нуждите на процедурата, това обстоятелство се удостоверява с попълване на декларация 
по образец на Възложителя, неразделна част от документацията. 
 
3. Не може да участва в процедурата кандидат, който: 
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за: 
-престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; 
-подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; 
-участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 
-престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; 
-престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; 
б) е обявен в несъстоятелност; 
в) е в производство по ликвидаци; 
г) е свързано лице по смисъла на & 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с управителя на „СТРОИТЕЛ-2001” 
ЕООД (общинска горска структура по чл. 181, ал. 1. б. б) от ЗГ); 
д) е сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси; 
 е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
ж) има парични задължения към държавата и към община Якоруда, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен държавен орган; 
 
Изискванията на  т.3 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда 
на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца. 
Изискванията на т. 3 се прилагат, както следва: 
 

http://web.apis.bg/p.php?i=462832%23p17310730


 
 
 
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е 
възложено управлението на един съдружник или на друго лице;  
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки 
от тях; 
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 
5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 
управителния съвет; 
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено 
управлението; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата; 
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 
              
4. Подготовка и представяне на офертата. Изискуеми документи. 
    При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. 
     Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 
него представител. Върху плика се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност - факс и електронен адрес, номер на обекта и вида на процедурата. В 
плика се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.18 от НУРВИДГТ и 
т.4.1. от настоящите условия, както и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис 
„Предлагана цена”, наименование на кандидата и обекта, за който подава оферта. Пликът с 
„Предлагана цена” съдържа попълнено ценовото предложение на кандидата (по образец). 
       Забележка: Предложената от съответния кандидат цена за изпълнение на услугата не 
може да бъде по-висока от обявената начална цена.  
 
        При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ. 
         Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, 
прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
        Офертата може да се представи и по електронен път, при условията и по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи 
на възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда на т.4.1. 
 
4.1.Всяка оферта трябва да съдържа следните изискуеми документи:  
 
1. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за 
търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в 
процедурата е чуждестранно лице; 
 
2. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 
 
3.  Документ за закупена конкурсна документация; 
 
4. Копие от удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от 
Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”. 
 
5. Копие от удостоверението на наетият регистриран лесовъд по чл. 235 от Закона за горите,  
регистриран за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина”. 
 
 



 
 
 
 
6. Декларации- по образец, както следва: 
6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- Приложение №1; 
6.2. Сведения за участника- Приложение № 2;  
6.3. Плик „Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта - Приложение № 3; 
6.4. Декларация - Приложение № 4; 
6.5. Декларация - Приложение № 5;  
6.6. Декларация - Приложение № 6; 
6.7. Декларация - Приложение № 7; 
6.8. Декларация за извършен оглед на обекта- Приложение № 8; 
6.9.  Декларация за съгласие с Приложение № 11 и 12 - Приложение № 9; 
 
7. Справка от ТД на НАП за актуално състояние на действащите трудови договори на 
участника, издадена не по-рано от един месец преди крайния срок за подаване на офертите, от 
която да е видно наличието на действащи трудови правоотношения с лицензирания лесовъд 
(изискването не се прилага, когато едноличният търговец или член на управителните органи 
на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  «Планиране и организация на 
добива на дървесина») и с наетите 2 (двама) работници (общи работници) за извършване добива 
на дървесина.  
 
8. Доказателства, че кандидатът притежава следната регистрирана в Областна дирекция 
„Земеделие” по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) 
(съгл. изискванията на чл. 6 от ЗРКЗГТ, изм. и доп. бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 
01.01.2016г.) или регистрирана в Контролно- техническа инспекция към Министерство на 
земеделието и храните (по арг. на § 39. ал.1 от ПЗР към ЗИД на Закона за регистрация и 
контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), по 
силата на която разпоредба, издадените до влизането в сила на изм. и доп. на ЗРКЗГТ 
сертификати, свидетелства и други документи запазват своята валидност до изтичането на 
срока, за който са издадени) техника, а именно: 
8.1.  2 (два) броя бензино- моторен трион; 
8.2.  минимум 3 (три) броя коне за извоз на добитата дървесина. 
 
        Наличието на горната техника и животинска сила се доказва чрез извлечение от балансови 
и задбалансови активи, първични счетоводни документи или други документи, доказващи 
собственост. Копия от документи, удостоверяващи собствени коне. В случай, че животните са 
наети- прилага се договор за наем. 
       За доказване на регистрирана в Областна дирекция „Земеделие” и/или в КТИ 

(съществуващо до 01.01.2016г. структурно звено на МЗХ) техника- се прилагат 
свидетелства за регистрацията им и талони за извършен технически преглед. 

 
9.  Копия от удостоверния за правоспособност за работа с бензино-моторен трион:  
9.1. минимум 2 (две) копия на удостоверения за правоспособен резач (за работа с бензино- 
моторен трион) на назначените на трудов договор минимум 2 (двама) работника. 
 
       Когато кандидат в процедура е чуждестранно юридическо лице, документите, които са на 
чужд език, се представят в официално заверен превод.  
     Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата копие с гриф „Вярно 
с оригинала!”. 
 
5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Сключване на договор. 
Разглеждането на постъпилите оферти, допускането до участие в открития конкурс, оценката и 
класирането на офертите ще се извърши на 11.10.2016г. в сградата на „СТРОИТЕЛ- 2001” 
ЕООД, на адрес: гр. Якоруда, ул. „Кирил и Методий” № 59, зала- ет.2, общ. Якоруда от 
10:00ч. 
 
 



 
 
 
         Ако до обявения краен срок за подаване на офертите няма регистрирани кандидати или 
няма допуснат до участие в процедурата кандидат, определям втора дата за провеждане на 
открития конкурс – 14.10.2016г. от 10:00ч. в  сградата на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД с  адрес: гр. 
Якоруда, ул. „Кирил и Методий” № 59, зала- ет.2, общ. Якоруда, обл. Якоруда. 
         Присъствието на кандидатите е задължително. 
 
          При откриване на процедурата присъстващите кандидати представят на комисията 
документ за самоличност, а когато участват чрез пълномощник - нотариално заверено 
пълномощно (зав. копие и оригинал- за сравнение) и документ за самоличност на 
пълномощника.   
 
       Първи етап:  
       Комисията, назначена от органа, открил процедурата започва работа, след получаване на 
списъка с кандидатите и представените от тях документи. 
       Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, 
подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в 
конкурса, без да отваря плика с офертата му. 
       Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени 
съгласно конкурсните условия. Комисията проверява за наличието на всички изискуеми  
документи по т.3 и т.4.1 от настоящите условия и  описва съдържанието на плика в таблица 
за/на представените документи. 
        Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат:  
-който не е представил някой от изискуемите документи по т.4.1., вр.т.3 от настоящите условия; 
-за когото са налице обстоятелства по т. 4.1.-т.3 от настоящите условия; 
-който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя; 
-който е представил оферта, която не отговаря на изискванията, посочени в т.4.1., вр. т.3 от 
конкурсните условия; 
        Председателят на комисията съобщава на присъстващите кандидати, кои от тях се 
допускат до участие, кои се отстраняват и причините за отстраняването на кандидатите от 
участие процедурата. Не се отваря пликът с надпис „Предлагана цена” на кандидат, който е 
отстранен от по-нататъшно участие в открития конкурс.  
 
        Втори етап  
       Комисията отваря пликовете с надпис „Предлагана цена” на кандидатите, допуснати до 
участие и най-малко трима от членовете й подписват ценовата оферта. Предложенията, 
подадени в плик „Предлагана цена”, които не отговарят на предварително обявените от 
възложителя  условия, не участват в класирането.  

  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. Ако някои от кандидатите е предложил цена, която е в зависимост от 
избрания критерий за оценка е с 30 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните 
предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена 
обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за представянето й. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който срок не може да бъде по-кратък от 
3 (три) работни дни, след получаването на искането за това. Когато кандидатът не представи в 
срок писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 
комисията не класира кандидата. 

 Комисията класира кандидатите съгласно резултатите от оценката по критериите, посочени 
в документацията за участие в конкурса.  
      Възложителят определя изпълнителя  въз основа на оценка на офертите по следния 
критерий: най-ниска предложена цена. Крайното класиране на кандидатите се извършва по 
предложена най-ниска цена. На първо място се класира кандидатът, предложил най-ниска цена. 
 
 
 
 



 
 
 
      Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и 
изписаната с думи цена, се взема предвид и за вярна се приема при класиране по –ниската цена 
която е обвързваща за участника. 

 При случай, че двама или повече кандидата са подали оферти с предложена еднаква най – 
ниска цена, крайното класиране се извършва чрез жребий. 

Забележка: Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни,  както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 
доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 
 

 Работата на комисията се отразява в протокол, подписан от всички членове на комисията и 
при наличие на задължително съдържание. 

 Особени мнения със съответните писмени мотиви на членовете на комисията - в случай, че 
има такива. 

 Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя за 
утвърждаване, заедно с цялата документация събрана в хода на провеждането на открития 
конкурс. 
      При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 
(три) работни дни, след влизане в сила на заповедта за прекратяване. 
       Възложителят освобождава горните гаранции, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
       Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в 
процедурата за възлагане: 
-оттегли офертата си след изтичане на срока за подаването й; 
-обжалва заповедта  на възложителя за определяне на изпълнител- до решаване на спора с 
влязло в сила решение 
-е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 
       Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както 
и заплащането на неустойки, се уреждат в договора. 
 
6. Общи правила за сключване на договор 
   Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител. 
    Договорът включва задължително всички предложения на кандидата в хода на проведения 
конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител. 
    Възложителят сключва договора в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта за 
определяне на изпълнител или в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на 
изпълнител, ако е допуснато предварителното й изпълнение. При отказ на кандидата, определен 
за изпълнител, да сключи договор в посочения 7-дневен срок  възложителят предлага 
сключването на договор на кандидата, класиран на второ място и сключва договор с него в нов 
7-дневен срок. 
    Преди подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител задължително представя 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на декларирани 
обстоятелства от настоящите условия, а именно:  
     - свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи на търговеца; 
     -удостоверение от НАП, че кандидата няма парични задължения към държавата, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;    
     -удостоверение от община Якоруда, че кандидатът няма парични задължения към нея, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
     -документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на 
договора, в размер, посочен в заповедта за обявяване отпочването на процедурата. 
         Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора (6 месеца от 
датата на издаването им) и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При 
представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала за сравнение. 
         При изпълнение на дейности в горските територии – общинска собственост, изпълнителите са 
длъжни да поставят информационни табели по образец в обекта, в който осъществяват дейността. 
 



 
 
 
    
7. Допълнителна информация 
    Настоящите условия са разработени при спазване на основните принципи и изисквания, 
разписани в 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 (НУРВИДГТ) и Закона за горите, като при непълноти по същите се прилагат 
на първо място Закона за горите, а след това НУРВИДГТ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 
 

Настоящата оферта е подадена от: ......................................................................................................... 
                                                     /наименование на участника, адрес и телефон/ 

и подписано от:......................................................................................................................................... 
 
в качеството му на: .................................................................................................................................. 
 
 
       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
        На основание Ваша Заповед №…………/........................2016 год. за откриване на открит 
конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в Обект № 11, землище на с. Конарско, 
общ. Якоруда” с настоящото: 
         Прилагам, следния списък на документите, съдържащи се в настоящата оферта (описват се 
всички приложени в офертата документи):  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 
 



 
 

Приложение № 2 

 
СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 
1.Фирма /наименование/ или име на участника:………………………………………...................... 
 
2.Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
телефон: ……………………факс:………………………… е-mail адрес: …………………………... 
 
3. Лице за контакти: 
име: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
длъжност: ………………………………………………………………………………………………. 
   
адрес, телефон, факс, е-mail адрес: …………………………………………………………………..... 
 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
 
4. Обслужваща банка: ………………………………………………………………………………..... 
 
Банков код /BIC/ ………………………………………………………………………………………... 
 
№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията ................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
       

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 
От................................................................................................................................................................ 

    /наименование на участника/ 
 

адрес на управление:............................................................................................................................... 
 
тел............................, представлявано от ................................................................................................ 
                                                                                                                            (трите имена на представляващия участник) 
в качеството му на: ......................................................................... 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

       1. За цялостно изпълнение предмета на настоящата процедура, представляваща: „Възлагане 
на добива на дървесина в Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 
 
предлагам обща цена: .............................................. лева, 
 
словом: .............................................................................................................................. лева без ДДС. 
 

        
         2. Заявявам, че се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с 
направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание ............ 

/.........................../ календарни дни от крайния срок за получаване на офертата. 
 
 
 
 
 
 
дата:............................              Оферент:.................................................... 
 

                                                                                ........................................................ 
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: Количеството дървесина предвидено за сеч е прогнозно и заплащането на 
услугата става по достигнати на процедурата единични цени за отделните асортименти, по 
действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад 
дървесина, съгласно чл.37 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 (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) (НУРВИДГТ). 

 



 
Приложение № 4 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „в” 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 
 

 
         Долуподписаният/ата/ ..................................................................................................................... 
                                                                                                         /собствено бащино фамилно име / 
ЕГН .......................... притежаващ/а лична карта № .......................издадена на................................... 
 
от...................с постоянен адрес:.............................................................................................................. 
 
в качеството ми на:................................................................................................................................... 
                                                                          /посочва се качеството на лицето - управител или член на управителен орган / 
в .................................................................................................................................................................. 
                                                                        /наименование на юридическото лице вид на търговеца/ 
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ................................................ 
- участник в провеждания открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в 
Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Не съм осъден/а/ с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Представлявания от мен участник: 
- не е в обявен в производство по несъстоятелност и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните си закони и подзаконови актове; 
- не е в производство по ликвидация, не е преустановил дейността си и неговата дейност не е 
под разпореждане на съда.  
           Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 
 
 
 

 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 

 



 
    Приложение № 5 

         

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
         Долуподписаният/ата/ ..................................................................................................................... 
                                                                                                         /собствено бащино фамилно име / 
ЕГН .......................... притежаващ/а лична карта № .......................издадена на................................... 
 
от...................с постоянен адрес:.............................................................................................................. 
 
в качеството ми на:................................................................................................................................... 
                                                                          /посочва се качеството на лицето - управител или член на управителен орган / 
в .................................................................................................................................................................. 
                                                                        /наименование на юридическото лице  и вид на търговеца/ 
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ................................................ 
- участник в провеждания открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в 
Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящия открит конкурс и отговарям на 
техническите изисквания за извършване ползването на дървесината, определени в заповедта за 
откриването на процедурата и в условията за провеждането й. 
2. Отговарям за спазването на изискванията по охрана и безопасност на труда и 
противопожарните изисквания при извършване на добива на дървесината пред съответните 
компетентните държавни органи. 
3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и 
стандарти, които се отнасят до изпълнението на дейността. Добитите сортименти дървесина ще 
отговарят на Българския държавен стандарт (БДС). 
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 
процедурата. 
          Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” 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 
 
 

         Долуподписаният/ата/ ..................................................................................................................... 
                                                                                                         /собствено бащино фамилно име / 
ЕГН .......................... притежаващ/а лична карта № .......................издадена на................................... 
 
от...................с постоянен адрес:.............................................................................................................. 
 
в качеството ми на:................................................................................................................................... 
                                                                          /посочва се качеството на лицето - управител или член на управителен орган / 
в .................................................................................................................................................................. 
                                                                        /наименование на юридическото лице  и вид на търговеца/ 
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ................................................ 
- участник в провеждания открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в 
Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 

 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с управителя на „СТРОИТЕЛ-2001” 
ЕООД (общинска горска структура по чл. 181, ал. 1, т.1.б.) б от ЗГ). 
 
2. Аз лично, както и участникът в настоящата процедура: 
 
.................................................................................................................................................................... 

 (наименование на юридическото лице) 
не сме сключили договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси.  
       Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 
 

 
 
 
 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.apis.bg/p.php?i=462832%23p17310730


 
                  

Приложение № 7 
        

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „е” и „ж” от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти 

 
 

         Долуподписаният/ата/ ..................................................................................................................... 
                                                                                                         /собствено бащино фамилно име / 
ЕГН .......................... притежаващ/а лична карта № .......................издадена на................................... 
 
от...................с постоянен адрес:.............................................................................................................. 
 
в качеството ми на:................................................................................................................................... 
                                                                          /посочва се качеството на лицето - управител или член на управителен орган / 
в .................................................................................................................................................................. 
                                                                        /наименование на юридическото лице  и вид на търговеца/ 
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ................................................ 
- участник в провеждания открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в 
Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1.  Представлявания от мен участник няма парични задължения към държавата по смисъла на 
чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, както и парични задължения към община Якоруда, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган. 
2. Аз лично нямам парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както 
и парични задължения към община Якоруда, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган. 
3. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, 
съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 
     Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 
 

 
 
 
 

 
 

 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 



 
        

                    Приложение № 8 
        

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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

 
ЕГН............................., като представляващ .....................................ЕИК ............................................, 
 
седалище  и адрес на управление .........................................................................................................., 
в качеството на участник в открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина в 
Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 
 
         ДЕКЛАРИРАМ, че съм направил оглед на насажденията: 

 
        отдел………….., подотдел……….., землище………………………  
        отдел………….., подотдел……….., землище……………………… 
        отдел………….., подотдел……….., землище……………………… 
        отдел………….., подотдел……….., землище……………………… 
        отдел………….., подотдел……….., землище……………………… 
        отдел………….., подотдел……….., землище……………………… 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 9 

          
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

     Долуподписаният/ ата .........................................................................................................................                                                                                                                 
(име на  ЮЛ и ЕТ) 

адрес на управление:.............................................................., ЕИК: ..................................................... 
 
представлявано от: ................................................................................................., в качеството му на  

(трите иметна) 
 
.....................................-участник в провеждания открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива 
на дървесина в Обект № 11, землище на с. Конарско, общ. Якоруда” 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

    1. Разполагам със защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за 
съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят по изпълнението на 
договора. 
    2. Ще спазвам 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.  
    3.Притежаваното от мен работно оборудване: за всеки работник- за всеки работник- предвид 
изпълняваната от него дейност, съгласно подробно описаните в Приложение № 11 лични 
предпазни средства. 
    4. Запознат съм със съдържанието на Приложение № 11 и Приложение № 12 и се задължавам 
да спазвам посочените в тях изисквания, в случай, че бъда определен за изпълнител за обекта, 
предмет на процедурата. 
        Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 
 

 
 
 
 
 
дата:............................              Декларатор:.................................................... 
 

                                                                                ...............................................................  
                      (име, фамилия, подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                 Приложение №10 
                                                                                                                                Проект! 

ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 
№ ................./ ..........................2016г. 

         Днес, .....................2016год. в гр. Якоруда, вр. проведен открит конкурс за възлагане на 
добив на дървесина по реда на чл. 15 ÷24 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 (НУРВИДГТ), на осн. Заповед № 
…/….........2016г. на управителя на „СТРОИТЕЛ-2001” ЕООД за определяне на изпълнител и чл. 
35 от НУРВИДГТ се сключи настоящият договор между: 
          1. „СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Якоруда,  ул. 
„Кирил и Методий” № 59, общ. Якоруда, обл. Благоевград,  ЕИК 101551993 представлявано от 
Али Хасан Хърльов, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 
          2. ........................................................................................................... със седалище и адрес на 
управление:................................................................................, ЕИК ...................., представлявано от 
…………………………………............… ЕГН:………………., л.к. № ……………..............., изд. на 
…………….....……г. от …….....……………, в качеството му/и на управител и наричан/а/ 
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да отсече, 
извози, рампира и измери на временен склад маркираната дървесина. 
1.2. Дървесината по т.1.1. е в Обект №………, с отдел/ подотдел:……….......…..................…, 
съгласно сортиментните ведомости.  
Прогнозното  количество дървесина  е  ……….. пл.куб.м., разпределено по категории дървесина 
както следва: 

отдел/подотдел: .... 

категории дървесина, асортименти и 
дървесен вид 

количество 
куб. м. 

 цена, лв. 
на куб. м. 

обща стойност 
на временен склад, 
цифром, без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    
Едра стр.дървесина, бб    
Едра стр.дървесина, см    
Средна стр.дървесина, бб    
Средна стр.дървесина, см    
Дребна стр.дървесина, бб    
Дребна стр.дървесина, см    
Дърва, бб    
Дърва, см    
Общо добив на дървесина:    
 
1.3. Насажденията включени в обектите се предават на Изпълнителя с издаването на 
позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, подписани от 
Възложителя или от упълномощено от него длъжностно лице. Изпълнителят е длъжен да се яви 
да получи позволително за сеч и извоз най-късно до 14 (четиринадесет) дни от датата на 
сключване на договора. Позволителното за сеч и извоз и протокола се изготвят и подписват и от 
лице вписано в регистъра по чл.235 от ЗГ на Изпълнителя. 
1.4. Настоящият договор се сключва за срок: до .................г. 
1.5. Началния и крайния срок за сеч и извоз до временен склад по насаждения, включени в 
обекта за съответната година, се определят с позволителното за сеч и извоз.  
1.5.1. Изпълнителят е длъжен в срок от 7/седем/ дни, считано от датата посочена в 
позволителното за сеч, за започване на сечта в съответното насаждение, да започне 
извършването на дърводобива.   
1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в обекта. 



 
 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Стойността на услугата е в общ размер на ................. ( …………………………………… ) лв. 
без ДДС и е съгласно представеното, в хода на проведената процедура ценово предложение 
(Приложение № ...) от Изпълнителя, неразделна част от настоящото. 
2.2. Цената се заплаща по асортименти от съответните категории, реално добита дървесина, 
след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощен 
представител на Изпълнителя и служител на Възложителя. 
2.3. Заплащането на услугата се извършва в срок  10 ( десет ) дни, по сметка на Изпълнителя, 
след представянето в счетоводството на Възложителя на фактура към протоколите за 
приемането на работата.  
2.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път, по следната банкова 
сметка на Изпълнителя: ........................................... . 
2.5. Гаранция за изпълнение на договора е 5% от достигнатата стойност на обекта, 
представляваща сума в размер на .............. ( …...………….. ) лева, която се връща след 
освидетелстване на всички сечища в обекта или при изпълнение предмета на настоящия 
договор. 
 
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
3.1. Да заплаща в срок на Изпълнителя дължимите по настоящия договор суми.  
3.2. Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 
технологичен план. 
3.3. Да осигури свой представител при измерването и приемането на добитата и извозена до 
временен склад дървесина. 
3.4. Да осигури свой представител за освидетелствуване на всички сечища в обекта и 
подписване на констативен протокол. 
3.5. В срок от 7 (седем) дни, след подписване на договора да съобщи писмено на Изпълнителя 
трите имена на служителите, които ще извършват технически контрол и приемане на работата в 
обекта. 
3.6. Да следи за правилното разкройване на дървесината на асортименти по БДС. Трупите за 
бичене да са с дължина от 1 m до 5 m с градация през 0,25 m и надмярка до 3 cm. 
3.7.Да предаде на Изпълнителя или на оправомощено от него лице, вписано в публичния 
регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, насажденията включени в обекта, от които ще 
се добива дървесината с двустранен предавателно – приемателен протокол в 7 –дневен срок 
преди започване на сечта, съгласно сроковете, посочени в чл.1 от настоящия договор. 
3.8. В 7-дневен срок преди започване на сечта, съгласно сроковете, посочени в т.1.3. от 
настоящия договор, да издаде на Изпълнителя, позволителни за сеч за всички насаждения 
включени в обекта и да връчи екземпляр от одобрените технологични планове за изпълнение на 
възложените дейности, предмет на настоящия договор. 
3.9. Възложителят има право:  
1. Да осъществява контрол по време на изпълнение на договора относно количество, качество, 
документи, срокове, спазване на технологичните изисквания и правомерното извършване на 
дейностите, като дава задължителни указания и препоръки на Изпълнителя, при констатирани 
пропуски по изпълнението на дейностите в обекта без това да пречи на самостоятелността на 
Изпълнителя. 
2. Преди започване на работа в гората, лицензираният лесовъд на Изпълнителя и работниците, 
които ще работят в гората, се инструктират от отговорника по охрана на труда - служител на 
Възложителя за основните и специфични трудови рискове за съответния обект.  
Инструктираните лица се подписват, за удостоверяване информираността си на формуляр 
(Приложение 12). Проверява се, дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на 
дървесина, притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност. Копие от 
документите се съхраняват в досиетата на насажденията. 
3. При неспазване на изискванията, разписани в Приложение № 12, Възложителят е в правото 
си да прекрати работата в обекта до изпълнение на условията. 
 
 
 
 



 
 
4. Използването на защитната екипировка се контролира от лесовъдския персонал, отговорен за 
контрола на сечището, определен от Възложителя. Работниците, които не са оборудвани със 
защитно облекло и лични предпазни средства, съгласно минималните изисквания не се 
допускат на работа в сечището. 

 Най-малко веднъж в месеца се попълва лист за проверка (Приложение 11). При 
констатирани несъответствия при повече от 3 (три) проверки на Изпълнителя, Възложителят 
информира местната Дирекция „Инспекция по труда”. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4.1. Да извършва сечта и извоза на маркираната дървесина до временен склад равномерно по 
площта на сечищата в обекта и в сроковете, определени в съответното позволително. 
4.2. Да извършва сечта съгласно изискванията на ЗГ, Наредба № 8 от 5.08.2011г. за сечите в 

горите, както и да разкройва дървесината, съгласно БДС или по спецификация, 
изготвена от Възложителя.  

4.3.  Да осигури присъствието на лице, вписано в регистъра по чл.235 от ЗГ при издаването на 
позволителните за сеч, при предаване на технологичния план, както и присъствието на свой 
упълномощен представител при изготвянето на всички предавателно-приемателните протоколи. 
4.4. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на сечта и извоза 
на дървесината, утвърдена в технологичния план. При извършване на сеч и извозване на 
дървесината Изпълнителят се задължава да използва техниката, с която е доказал техническите 
си възможности при участие в процедурата. 
4.5. Да осигури присъствието лице, вписано в регистъра по чл.235 от ЗГ при освидетелствуване 
на сечищата и подписване на констативен протокол за това. 
4.6. Изпълнителят е длъжен минимум един път месечно да осигури присъствието на лице 
вписано в регистъра по чл.235 от ЗГ за извършване на съвместна проверка на терена по 
дисциплина на ползването в обекта, като резултатите от проверката бъдат отразени в протокол.  
4.7. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата 
безопасност и охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него лица. 
Изпълнителят е длъжен да направи инструктаж на наетите от него лица, срещу подпис. 
4.8. Изпълнителят е длъжен при промени в състава на посочените по проведената процедура 
работници и лесовъд, да уведомява Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяната.      
4.9. Да опазва стриктно околната среда (прилежащите територии в и извън обекта ) по време на 
изпълнение на договора. 
4.10. Изпълнителят се задължава при настъпване на форсмажорни обстоятелства писмено да 
уведоми насрещната страна 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. 
4.11. Да изгражда необходимите пътища за усвояване на дървесината и да поддържа горските 
пътища към и в обекта, в който извършва сечта, за своя сметка, освен в случаите, когато 
Възложителят е предвидил поддръжка на такива в технологичния план и в план-сметката на 
обекта. 
4.12. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата 
безопасност и охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него лица. 
4.13.  Добитите при сечта дърва се складират върху подложки на отцедливи места в правилни 
правоъгълни фигури с плътно нареждане, като дебелите им краища се поставят в 
противоположни посоки. 
4.14. Дървените материали от сечищата се извозват и спускат до временните складове по 
определените пътища и спускове, съобразно технологичния план. 
4.15. Извозените дървени материали на временен склад се подреждат и складират върху 
подложки по сортименти.  
4.16. При измерване на добитите материали в сечището или на временните складове, 
Изпълнителя води опис и отбелязва с траен знак кубатурата върху челата на материалите.   
 
 
 
 



 
 
4.17. Да съдейства при извършване на проверки по хода на изпълнението на договора от страна 
на Възложителя. 
4.18. Когато при сечта и извоза бъдат повалени или повредени немаркирани дървета, същите се 
отсичат и извозват до временен склад от Изпълнителя, за негова сметка.  За всеки от случаите 
се съставя акт на Изпълнителя по Закона за горите. 
4.19. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица, 
по какъвто и да е начин. 
4.20. Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели за обозначаване на обекта с 
данни на фирмата, лицензирания лесовъд и срока за извършване на дейността, съгласно чл. 52, 
ал.5 от НУРВИДГТ: 

     
4.21. Наложените глоби и санкции от съответни органи за извършени нарушения са за сметка на 
виновната страна. 
4.22. Транспорта на конете, каруците и имуществото до обекта и обратно са за сметка на 
Изпълнителя. 
4.23. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя при 
изпълнението на дейност предмет на договора, в следствие на които са настъпили: 
- Смърт или други увреждания на здравето на работниците и имуществото на Изпълнителя 
- Пълна или частична щета върху каквото и да е имущество на Изпълнителя. 
4.24. При отсъствие на управителя на фирмата се задължава да определи свой заместник на 
обекта, като уведоми писмено Възложителя. 
4.25. Транспортът на имуществото до обекта и обратно са за сметка на Изпълнителя. 
4.26. Изпълнителят е длъжен да осигури компетентно лице за организиране и контролиране на 
изискванията за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в обекта. 
4.26.1. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащите нормативни документи 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, включително и  Наредба РД-07-2 
от 16.12.2009г., като е задължен:  
4.26.2 да провежда начален, периодичен, извънреден инструктаж и инструктаж на работното 
място на наетите от него лица. 
4.26.3 да предостави списък на инструктираните лица на Възложителя в едномесечен срок от 
датата на подписване на настоящия договор.   
4.26.4 да предоставя на Възложителя актуализиран списък на инструктираните лица при 
промяна в състава на наетите лица, в тридневен срок от датата на промяната. 
4.26.5.  да не  допуска не инструктирано лице до експлоатирания обект /работно място/. 
4.27. Изпълнителят носи цялата административна и наказателна отговорност при възникване на 
трудова злополука с наето от него лице/а, работещо в обекта. 
4.28. Изпълнителят   извършва оценка на риска преди започване на дейността в обекта  до 
завършването и. 
4.29. Изпълнителят със своите длъжностни лица осигурява контрол по спазване изискванията 
на безопасни и здравословни условия на труд при работа. 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 
НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ -ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 
„СТРОИТЕЛ- 2001” ЕООД, ЕИК: 101551993 

 
Отдел………/подотдел…………, Обект № ……….. 

Извършва се …………………………………………сеч по позволително за сеч № ................/......2016г., 
               /отгледна, санитарна, възобновителна/   
Изпълнител / подизпълнител: ..........................................................., удостоверение №……../дата............ 
                                                        /фирма/ 
Регистриран лесовъд .........................................................................., удостоверение №…...../дата.............  
тел: ..............................................  
Срок за извършване на сеч и извоз в обекта от ......................... до................................... 

  



 
 
4.30. Да осигури медицинско обслужване на своите работници от службите по трудова 
медицина. 
4.31. Да поддържа ред и чистота на работното място /терен. 
4.32. Да осигури аптечки за първа помощ с необходимия минимум от медикаменти и 
превързочни материали и мобилен телефон за спешен случаи. 
4.33. На входните и изходните места, край пътищата и пътеките, влизащи в сечищата, да 
постави предупредителни табели с надпис „Внимание, извършва се сеч, влизането на хора 
забранено!” 
4.34. Да контролира своевременното поддържане и ремонт на работното оборудване за 
осигуряване на безопасната му експлоатация. 
4.35. Да не се допускат до работното място лица без сключени трудово договори, съгласно 
българското законодателство. 
4.36. Да разкройва правилно стъблата с цел получаване на по-ценни асортименти по БДС с 
дължина от 1 m до 5 m с градация през 0,25 m и надмярка до 3 cm., а при писмена заявка от 
Възложителят и асортименти с дължина над 5 м или специални асортименти, при което 
достигнатата цена за добив на съответния асортимент се завишава с 10%. 
4.37.При обективна невъзможност за предаване на договореното количество дървесина, поради 
форсмажорни обстоятелства, водещи до невъзможност за работа в насажденията Изпълнителят 
е длъжен да уведоми Възложителя писмено в 3 (три) дневен срок от настъпване на събитието.  
Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. 
 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
5.1. Изпълнителят е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 15 години. 
5.2. Изпълнителят е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 18 години за работа в 
обекта, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им. 
5.3. Изпълнителят се задължава да осигури на посочените работници предпазно оборудване, 
което да включва каски с антифони и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, 
обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа 
помощ ( полева аптечка на работния обект) за работниците, които работят на терена като 
оператори на верижни моторни триони. За останалите работници в обекта да са осигурени не 
оборудвана каска и светлоотразителна жилетка. 
5.4. Изпълнителят се задължава да инструктира работниците във връзка с процедурите при 
критични ситуации като инциденти и пожари, опазване на наличното биологично разнообразие 
и водните течения. 
5.5. Изпълнителят се задължава да постави на входа и изхода на обекта информационни табели 
по образец, съгласно чл. 52, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и табели съгласно чл. 136, 
ал. 2 от ПЗБУТГ с надпис „ВНИМАНИЕ ИЗВЪРШВА СЕ СЕЧ!” 
5.6. За работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората да се осигурят 
подходящи места за спане, чиста вода и тоалетна. Когато се налага работници на изпълнителя 
да нощуват в гората за периода на извършване на горскостопанските дейности,то Изпълнителят 
осигурява достатъчно питейна вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след 
съгласуване с Възложителя. 
5.7. Изпълнителят се задължава да опазва околната среда (прилежащите територии и извън 
обекта) по време на изпълнение на договора, като всички недървесни „битови“ отпадъци да се 
изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на 
регламентираните сметища. 
5.8. Изпълнителят се задължава да използва за изпълнение на поръчката техника в добро 
техническо състояние- без изтичане на масло и гориво, която да оборудвана със средства за 
абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни 
пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ. Във верижните моторни триони и 
хидравликата на горскостопанските машини да се използва биологично разградимо масло (като  
 
 
 
 
 



 
такъв смазочен материал могат да се използват олио или подобни естествени растителни – 
животински масла). Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни 
метални конструкции.  
5.9. Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със средства за 
абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари.  
5.10. Изпълнителят се задължава да опазва околната среда (прилежащите територии и извън 
обекта) по време на изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни 
отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните 
сметища, а не в контейнерите за смет.  
 
VІ.СЪОБЩЕНИЯ 
6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се 
извършват в писмена форма (чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или на ръка в 
деловодството на Възложителя). 
6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
длъжна в 3-дневен срок да информира другата страна, в противен случай кореспонденцията ще 
бъде изпращана на адреса посочен от страната по договора, като ще се счита за адрес на 
получаване на уведомление без значение. 
 
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
7.1. Гаранцията за изпълнение на договора е  в размер на 5% от от достигнатата стойност за 
обекта, представляваща: ............... (....................) лева и се връща в срок 5 (пет) работни дни след 
съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта.  
7.2. При неспазване на посочения срок, Възложителят дължи лихва в размер на законната лихва 
за всеки ден просрочие. 
 
VІIІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
8.1. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
8.1.1. От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, 
след констатирани нарушения на Закона за горите, Наредба № 8/5.08.2011г. за сечите в горите, 
при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, 
като гаранцията за изпълнение на договора не се връща. 
8.1.2. С изтичане срока на договора. 
8.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
8.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то 
се дължи на непреодолима сила. 
8.3. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени реституционни 
претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е започнала, Възложителят 
възстановява на Изпълнителя гаранцията за изпълнение за съответните насаждения, без да 
дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи. 
8.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, е станало 
невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се 
прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на Възложителя. Възложителят не 
дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи. 
8.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на 
договора не се връща в следните случаи: 
8.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените в т.1.5. срокове; 
8.5.2. При неспазване на БДС или изискванията на спецификацията, ползвана от Възложителя -
при разкройване на дървесината; 
8.5.3. Когато по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в 
обстоятелствата, поради която Изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое от 
изискванията на възложителя; 
 
 
 
 
 



 
8.5.4. Когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането 
на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 
8.5.5. Когато са установени от възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними 
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за 
извършване на съответната дейност. 
8.5.6. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от 
датата на издаване на съответното позволително за сеч.  
8.5.7. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е 
насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.1.3. от настоящия договор. 
8.5.8. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл.36 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 
8.6. Изпълнителят има право да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, 
отправено до Възложителя при неизпълнение на задълженията му по т. 2.3 от настоящия 
договор. 
 
IХ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
9.2. При забава от страна на Възложителя при заплащане на уговорените в настоящия договор 
суми, той дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. 
9.3. Изпълнителят дължи неустойка за неосъществен контрол при всяко констатирано с акт 
нарушение по ЗГ,  Наредба № 8/ 5.08.2011г. за сечите в горите извършено от лице с което е в 
договорни отношения, и нарушението е извършено в насаждение, включено в обекта. 
9.3.1. Размерът на неустойката е равен на двукратния размер на причинената с нарушението 
щета. 
9.3.2. Заплащането на неустойката се извършва в тридневен срок от датата на получаване на 
уведомителното писмо от Изпълнителя. 
9.3.3. След изтичането на този срок се прекратява сечта в обекта до заплащане на неустойката. 
9.4. При пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, както и в случай, че 
Изпълнителят не отсече, извози и рампира цялото количество маркирана дървесина, включена в 
обекта, гаранцията за изпълнение на договора се задържа от Възложителя и не се връща. 
9.5. Ако при сечта или извоза по вина на Изпълнителя бъдат повалени или повредени по начин, 
който налага тяхното отсичане немаркирани дървета, същите се отсичат и извозват след 
маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат на Възложителя по цена, 
съгласно договорената с настоящия договор, намалена с 20% (двадесет процента). Тази 
разпоредба не се прилага в случаите, когато е извършено нарушение по ЗГ, НСГ и  
констатирано с акт за нарушение. 
9.6. Ако при сечта или извоза в резултат на стихийни бедствия бъдат повалени или повредени 
немаркирани дървета, по начин, който налага тяхното отсичане същите се отсичат и извозват от 
Изпълнителя след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от 
Възложителя по договорената с настоящия договор цена.  
9.7. При възникване на обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително 
количество дървесина, същата се отсича и извозва от Изпълнителя след маркиране и изготвяне 
на необходимата документация и се заплаща от Възложителя по договорената с настоящия 
договор цена. Обективната необходимост се доказва със съставен за целта протокол. 
9.8. Всяка от страните по договора има право да търси обезщетение за действително 
причинените вреди и пропуснати ползи от неизпълнението на задълженията на другата страна 
по договора, на общо основание и над уговорените в настоящия раздел санкции и неустойки. 
 
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
10. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. Изменение на 

клаузите на договора се допускат с допълнително писмено споразумение. 
11. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което обективно 
препятства изпълнението на настоящия договор. 
 
 
 
 



 
12.„Обективна невъзможност” по смисъла на този договор е налице, когато реалното 
изпълнение на договора е неосъществимо, поради практически или правно неопределимо 
препятствие, настъпването на което не може да бъде вменено във вина на страните; при 
случайни по произход обстоятелства, т.е. страните не са ги предизвикали, не са могли, нито са 
били длъжни да предвидят (например пожар); при случайни по произход обстоятелства 
(форсмажорни обстоятелства), когато страните нямат вина, както и тогава, когато е налице  
причинна зависимост между обстоятелствата и невъзможността за престиране, т.е. 
обстоятелството да е препятствие за реално изпълнение (при мобилизация страните не могат да  
изпълнят договореното); при събитие, вследствие на което е настъпило такова състояние, че от 
гл.т. на добросъвестността, всички усилия на страните да престират биха били лишени от 
практически резултат. 
13. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно съгласие 
между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание чл.117, ал.2 от ГПК 
страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния 
съд, съобразно правилата за родова подсъдност. 
14. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 
   

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните.  

 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    Приложение №11 
           

ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА  
на оборудването и използването на лични предпазни средства и защитно работно облекло от 

горските работници, изпълнението на процедурите за безопасност и изискванията за 
извършване на горскостопански дейности 
 
          Днес, ........................., във връзка с извършване на дърводобивна дейност съгласно договор 
№ ..................../...........................г., се проведе проверка на оборудването и използването на лични 
предпазни средства и защитно работно облекло, изпълнението на процедурите за безопасност и 
изискванията за извършване на дърводобивна дейноста в Обект ......., отдели/ подотдели:............ 
в който работи екип от горски работници на фирма................................. 
 

правоспособност, наличие и използване на защитно работно облекло и лични предпазни 
средства 

Оператор на моторен трион ДА НЕ Тракторист ДА НЕ 
Свидетелство за 
правоспособност за работа  
с моторен трион 

  Свидетелство за 
правоспособност за работа  
с трактор 

  

Каска   Каска   
Антифони   Антифони   
Протектор за очи   Обувки с метално бомбе   
Защитен панталон / гамаши   Ръкавици   
Защитно яке   Сигнална жилетка   
Обувки с метално бомбе      
Ръкавици      
 
Общ работник-извозвач с коне ДА НЕ    
Каска      
Обувки с метално бомбе      
Ръкавици      
Сигнална жилетка      
      

 
Общи изисквания за условия на труд 

ДА НЕ 

Наличие на трудови договори на работещите в обекта   
Използване на предупредителни знаци към сечището   
Наличие на аптечка за първа помощ   
Наличност на мобилен телефон при спешен случаи   
Моторните триони са обезопасени с калъф за шината   
Използват се специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и 
гориво 

  

Наличие на абсорбиращи материали в случай на разлив на масло и гориво   
 

Работни процедури при сечта и извоза на дървесина 
Хоризонталното разстояние между секаческите групи е не по-малко от 100 м   
Използване на звуков сигнал преди поваляне на дърво   
Спазват се техническите изисквания при поваляне на дърветата: 
1. засек (1/4 до 1/3 (при гнили дървета до ½) от диаметъра в основата);  
2. хоризонтален основен ряз на височина 3-4 cm над хоризонталния ряз на 
засека; 3. наличие на предпазна ивица с ширина 2-3 cm при здрави и прави 
дървета и 4-5 cm при наклонени, сухи и гнили дървета. 

  

Не се оставят закачени или засечени, но неотрязани дървета преди да 
започне повалянето на следващото дърво, както и след завършване на 
работната смяна или по време на почивката. 
 
 
 

  



 
Събарянето на закачени дървета не се извършва чрез: 
1. отсичане на дървото, на което се държи закаченото дърво; 
2. отсичане на клоните, които държат закаченото дърво; 
3. отрязване на части от стъблото на закаченото дърво; 
4. поваляне на друго дърво върху закаченото. 

  

Тракторите и самоходните машини не се паркират по склонове   
 

Изисквания при сечта и извоза на дървесина 
Спазват се предписанията в технологичния план и съответната 
документация 

  

Спазват се процедурите и изискванията за опазване на водни течения 
(Приложение 1) 

  

Спазват се процедурите и изискванията за опазване на почвите и превенция 
на ерозията (Приложение 1) 

  

Няма повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета и 
подраста при сечта и извоза 

  

Отпадъците се събират в определени за това места и след края на работния 
ден се извозват 

  

 
 
 
Извършил проверката:                                         Проверени: 
/длъжност, име и фамилия, подпис/                               /длъжности, име и фамилия, подпис/ 
 
 
 
1. ..................................               1. ............................................................................ 

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

                                                             3. ........................................................................... 

                                                             4. ........................................................................... 

                                                             5. ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                    Приложение № 12 
Инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  

 
Днес, ..................г. във връзка с започване на дърводобивна дейност в Обект....................., 

отдели/ подотдели…..…, съгласно договор № ............../...................г., се проведе инструктаж на 
лицензирания лесовъд на Изпълнителя ..................................................................и на работниците, 
които ще работят на обекта, за изискванията при провеждане на дървободивна дейност, в 
общински горски територии, находящи се на територията на община Якоруда и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Дърводобивът се извършва в строго съответствие с предписанията в технологичния план 
и съответната документация. При провеждане на дейности в общински горски територии, 
находящи се на територията на община Якоруда се спазват и следните допълнителни 
изисквания: 
 
I. Опазване на водните течения 
1. Машините, ползвани за извършване на дърводобивни дейности не трябва да навлизат във 
водните течения, освен на определените и проектирани за целта места за пресичане. 
2. В случаите, когато се налага пресичане на водно течение, се изграждат защитни съоръжения 
(мостове, каменна облицовка на дъното и др.) или се поставят тръби. 
3. Не се извършва преминаване на транспортни средства по протежение на водни течения или 
речни легла. В случаите, когато няма друга технологична възможност, това се позволява след 
одобрение на Възложителя, като в края на водното течение се изгражда шахта за улавяне на 
почвените частици, която се почиства периодично. 
4. Остатъци от сечта (клони, връшки и др.) не се складират в и в непосредствена близост до 
постоянни и непостоянни водни течения. Остатъци от сечта, попаднали във водното течение 
или речното легло, се отстраняват своевременно. 

 
II. Опазване на почвата и превенция на ерозията 
1. Дренажната система (канавки, отводнителни канали, др.) на горските пътища, включително 
тракторните и коларски пътища, се поддържа в добро функционално състояние. 
2. Не се допуска изграждане на временни горски пътища по наклона на склона на тракторни и 
коларски горски пътища, както и използване на трактори в участъци с наклон по-голям от 25°.  

 
III. Ограничаване на повредите върху оставащите на корен дървета и възобновяването 
1. Извозът на отсечена на отсечената дървесина се извършва само на секции. 
2. Не са допустими повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета и 
подраста при сечта и извоза в съответния обект. Повреди на оставащите на корен дървета и 
подраста над допустимите, както и повредите на качествени дървета се санкционират. 
3.При необходимост се прилагат мерки за индивидуална или групова защита на оставащите на 
корен дървета. 

 
IV. Управление на отпадъците 
1. Отпадъците, генерирани при дърводобивните дейности, се събират от работниците на 
Изпълнителя в найлонови или книжни чували в определените места за отпадъци и след края на 
работния ден се транспортират и депозират в обществените места за събиране/депозиране на 
отпадъци; 
2. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на 
нерегламентирано третиране на отпадъци. 
3. Неупотребени синтетични химикали и опаковки от синтетични химикали се събират и 
депонират само от фирма, лицензирана за събиране, транспорт и депониране на опасни 
отпадъци. 
 
V. Транспортиране, съхраняване и използване на масла и горива 
1. Оборудването за транспортиране, съхраняване и използване на химикалите трябва да бъде 
сигурно и да не позволява течове. 
 
 
 
 



 
2. Използват се само специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и гориво на 
моторните триони. 
3. Горскостопанската техника се зарежда с гориво само на обществените бензиностанции или 
при използване на системи и процедури, осигуряващи защита от течове. 
4. Резервоарите за горива и масла са разположени по начин, по който течове поради повреди, 
дефекти или зареждане с гориво не влизат във водни течения. 
     В случай на инцидентен разлив на гориво-смазочни материали (ГСМ) се прилага следната 
процедура: 
1. Намира се източника /причината/ за разлив и се предприемат действия за спиране на 
изтичането; 
2. Локализира се замърсената територия и разлива се абсорбира помощта на абсорбиращи 
материали (дървесни трици, пясък и др.); 
3. Използваният абсорбиращ материал се събира заедно със замърсената почва в найлонови 
пликове; 
4. Инцидентът се докладва на лицензирания лесовъд на Възложителя, и се получават 
инструкции за депониране; 
     При разлив на синтетични химикали се прилага същата процедура, съобразена със следните 
изисквания: 
     За препарати за растителна защита /ПРЗ/ на етикета има указания на производителя за мерки 
при инцидентен разлив на продукта; 
      Използваният абсорбиращ материал се събира заедно със замърсената почва в метален 
контейнер, който се затваря плътно и се съхранява до събирането му от фирма, лицензирана за 
събиране, транспорт и депониране на опасни отпадъци; 

 
VI. Изпълнение на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд 
1. Всички работещи лица в обекта имат валидни трудови договори, регистрирани в бюрата по 
труда. 
2. Фирмата има валидна оценка на риска на работните позиции, изработена съгласно 
изискванията на трудовото законодателство. 
3. За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, 
инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния 
нормативен ред. 
4. На работниците в обекта се предоставя защитно оборудване и лични предпазни средства в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценката на риска за съответната 
работна позиция и то се използва. 
5. Минимални изисквания за защитно оборудване и лични предпазни средства: 
5.1. Оператор на моторен трион – каска, антифони, протектор за очи, защитен панталон / 
гамаши, защитно яке, обувки с метално бомбе и ръкавици; 
5.2. Общ работник / Извозвач с коне - каска, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална 
жилетка; 
 
       Работниците са инструктирани от работодателя си по отношение на безопасни и 
здравословни условия на труд; 
     При неспазване на горепосочените изисквания, Възложителят е в правото си да прекрати 
работата в обекта до изпълнение на условията. 
     На работещите в обекта е извършен инструктаж за минималните изисквания и задължения за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на дърводобивната 
дейност в съответствие с „Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите”, 
както и за специфичните трудови рискове в обекта. 
 
Извършил инструктажа:            Инструктирани: 
/длъжност, име и фамилия, подпис/                                       /длъжности, име и фамилия, подпис/ 
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