
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДП ГАБРОВО 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО” 
                                       гр. Габрово  5300,  ул. ”Минзухар“ 1 тел. 066/808826,  e-mail:gabrovo@scdp.bg 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 55   
гр. Габрово, 30.03.2018 г.  

  
 На основание чл. 112 ал. 1, т. 1, чл.181 ал.1 т.2 от Закона за горите и чл.3 ал.2, чл.4 ал.3, чл.5 
ал.4, чл. 49, ал.1 т.1,  чл. 50 ал.4, 55, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейностите в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползването 
на дървесина и недървесни продукти и т. 2 от Заповед № 126/06.12.2011 година на СЦДП - ДП 
Габрово 

  
НАРЕЖДАМ:  

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 
горски територии  общинска собственост на територията на ТП ДГС “Габрово”, при СЦДП-ДП Габрово 
по категории с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпка за наддаване, както 
следва: 
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180
01 41к Едра 

Трупи за бичене -18-29 
см см 1 62 62     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см см 1 55 55     

    Средна Обли греди см 1 50 50     

    Средна 
 Технологична 
дървесина см 1 30 30     

    Дърва ОЗМ см 5 40 200     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина см 5 30 150     

    Дърва Дърва за горене см 16 30 480     

    Отдел: 41к 30   1027     

                    

  41з Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см см 1 55 55     

    Средна Обли греди см 1 50 50     

    Средна 
 Технологична 
дървесина см 1 30 30     

    Дърва ОЗМ см 1 40 40     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина см 1 30 30     

    Дърва Дърва за горене см 3 30 90     

    Отдел: 41з 8   295     

                    

  317д Едра Трупи за бичене >30 см 1 68 68     



см 

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см см 2 62 124     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см см 1 55 55     

    Средна Обли греди см 1 50 50     

    Дърва ОЗМ см 3 40 120     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина см 2 30 60     

    Дърва Дърва за горене см 4 30 120     

    Отдел: 317д 14   597     

                    

  8м Едра 
Трупи за бичене >30 
см бб 3 68 204     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 7 62 434     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 1 55 55     

    Средна Обли греди бб 1 50 50     

    Дърва ОЗМ бб 3 40 120     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бб 3 30 90     

    Дърва Дърва за горене бб 6 30 180     

    Отдел: 8м 24   1133     

                    

  369щ1С Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 1 62 62     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 1 55 55     

    Дърва Дърва за горене бб 2 30 60     

    Отдел: 369щ1С 4   177     

                    

  286а1 Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бк 1 60 60     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см трп 1 42 42     

    Дърва ОЗМ бк 4 55 220     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бк 2 40 80     

    Дърва Дърва за горене бк 6 40 240     

    Дърва Дърва за горене гбр 2 40 80     

    Дърва Дърва за горене трп 2 32 64     

    Отдел: 286а1 18   786     

                    

  302з Дърва Дърва за горене гбр 2 40 80     

    Дърва Дърва за горене цр 2 40 80     

    Дърва Дърва за горене здб 2 40 80     

    Отдел: 302з 6   240     

                    

  302н Дърва Дърва за горене здб 3 40 120     

    Дърва Дърва за горене гбр 7 40 280     

    Дърва Дърва за горене цр 7 40 280     

    Отдел: 302н 17   680     

                    

  302в1 Едра 
Трупи за бичене >30 
см бк 1 72 72     

    Едра 
Трупи за бичене >30 
см здб 2 85 170     



    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бк 1 60 60     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см здб 4 70 280     

    Дърва ОЗМ бк 2 55 110     

    Дърва ОЗМ здб 1 58 58     

    Дърва Дърва за горене бк 4 40 160     

    Дърва Дърва за горене здб 2 40 80     

    Дърва Дърва за горене цр 80 40 3200     

    Дърва Дърва за горене гбр 34 40 1360     

    Отдел: 302в1 131   5550     

                    

  19к1 Дърва Дърва за горене акц 13 40 520     

    Отдел: 19к1 13   520     

                    

  Общо: О Б Е К Т  18001 265   11005 550,25 110 

                    

180
02 176и Едра 

Трупи за бичене >30 
см бб 3 68 204     

    Едра 
Трупи за бичене >30 
см чб 1 64 64     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 7 62 434     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см чб 2 60 120     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 2 55 110     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см чб 5 55 275     

    Средна Обли греди бб 2 50 100     

    Средна Обли греди чб 4 50 200     

    Средна 
 Технологична 
дървесина бб 2 30 60     

    Средна 
 Технологична 
дървесина чб 3 30 90     

    Дърва ОЗМ бб 2 40 80     

    Дърва ОЗМ чб 5 40 200     

    Дърва ОЗМ бк 1 55 55     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бб 2 30 60     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина чб 2 30 60     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бк 1 40 40     

    Дърва Дърва за горене бб 6 30 180     

    Дърва Дърва за горене чб 10 30 300     

    Дърва Дърва за горене бк 1 40 40     

    Отдел: 176и 61   2672     

                    

  177ш Едра 
Трупи за бичене >30 
см чб 7 64 448     

    Едра 
Трупи за бичене от 18 
до 29  чб 30 60 1800     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см чб 6 55 330     

    Средна Обли греди чб 3 50 150     

    Средна 
 Технологична 
дървесина чб 2 30 60     



    Дърва ОЗМ чб 10 40 400     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина чб 7 30 210     

    Дърва Дърва за горене чб 20 30 600     

    Отдел: 177ш 85   3998     

                    

  176з Дърва ОЗМ бк 8 55 440     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бк 4 40 160     

    Дърва Дърва за горене бк 22 40 880     

    Дърва Дърва за горене здб 2 40 80     

    Отдел: 176з 36   1560     

                    

  176п1 Едра 
Трупи за бичене >30 
см бк 2 72 144     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бк 4 60 240     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см здб 1 70 70     

    Дърва ОЗМ бк 12 55 660     

    Дърва ОЗМ здб 2 58 116     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бк 10 40 400     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина здб 2 40 80     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина гбр 9 40 360     

    Дърва Дърва за горене бк 29 40 1160     

    Дърва Дърва за горене здб 5 40 200     

    Дърва Дърва за горене гбр 9 40 360     

    Дърва Дърва за горене цр 2 40 80     

    Отдел: 176п1 87   3870     

                    

  176н1 Дърва Дърва за горене акц 107 40 4280     

    Отдел: 176н1 107   4280     

                    

  176б Дърва Дърва за горене акц 88 40 3520     

    Отдел: 176б 88   3520     

                    

  Общо: О Б Е К Т  18002 464   19900 995,00 199 

                    

180
03 200тС Едра 

Трупи за бичене >30 
см бб 5 68 340     

    Едра 
Трупи за бичене >30 
см чб 3 64 192     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 10 62 620     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см чб 5 60 300     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 6 55 330     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см чб 3 55 165     

    Средна Обли греди бб 4 50 200     

    Средна Обли греди чб 3 50 150     

    Средна 
 Технологична 
дървесина бб 3 30 90     

    Средна  Технологична чб 1 30 30     



дървесина 

    Дърва ОЗМ бб 14 40 560     

    Дърва ОЗМ чб 6 40 240     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бб 10 30 300     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина чб 6 30 180     

    Дърва Дърва за горене бб 20 30 600     

    Дърва Дърва за горене чб 14 30 420     

    Отдел: 200тС 113   4717     

                    

  200юС Едра 
Трупи за бичене >30 
см бб 10 68 680     

    Едра 
Трупи за бичене >30 
см чб 5 64 320     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 41 62 2542     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см чб 10 60 600     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 7 55 385     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см чб 6 55 330     

    Средна Обли греди бб 4 50 200     

    Средна Обли греди чб 4 50 200     

    Средна 
 Технологична 
дървесина бб 3 30 90     

    Средна 
 Технологична 
дървесина чб 2 30 60     

    Дърва ОЗМ бб 10 40 400     

    Дърва ОЗМ чб 8 40 320     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина бб 12 30 360     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина чб 8 30 240     

    Дърва Дърва за горене бб 44 30 1320     

    Дърва Дърва за горене чб 18 30 540     

    Отдел: 200юС 192   8587     

                    

  200х1С Едра 
Трупи за бичене >30 
см бб 5 68 340     

    Едра 
Трупи за бичене >30 
см чб 1 64 64     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см бб 13 62 806     

    Едра 
Трупи за бичене -18-29 
см чб 2 60 120     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см бб 3 55 165     

    Средна 
Трупи за бичене -15-17 
см чб 2 55 110     

    Средна Обли греди бб 3 50 150     

    Средна Обли греди чб 2 50 100     

    Средна 
 Технологична 
дървесина бб 2 30 60     

    Средна 
 Технологична 
дървесина чб 1 30 30     

    Дърва ОЗМ бб 4 40 160     

    Дърва ОЗМ чб 2 40 80     



    Дърва 
 Технологична 
дървесина бб 4 30 120     

    Дърва 
 Технологична 
дървесина чб 2 30 60     

    Дърва Дърва за горене бб 10 30 300     

    Дърва Дърва за горене чб 8 30 240     

    Отдел: 200х1С 64   2905     

                    

  Общо: О Б Е К Т  18003 369   16209 810,45 162 

                ОБЩО ЗА ГРАФИКА   1098   47114     

 
 
 
 
     Забележка: Посочените количества дървесина за всеки подотдел от обекта са прогнозни. При 
разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в 
настоящата документация, заплащането ще се извършва на база достигнати единични цени, за 
един пл. м. куб., отразени в приложение № 1, което е неразделна част от договора за изпълнение 
и действително добитото количество отразено в предавателно – приемателния протокол. Крайните 
цени по асортименти по БДС ще се изчисляват пропорционално на база достигната обща стойност 
на обекта. 
 
 
 
 
 
 
 
С цел оползотворяване на качествената дървесина от категория –едра строителна да се разкройват 
секции с дължини както следва:                               

1. Фурнир – /от 1.5м до 5м/ -  през 10 см. 
2.  Шпертплат – /от 2.5 м до 5 м/ -  през 50 см. 
3. Трупи за бичене 18-29 и  над 30 см –/от 2м до 5м/ -  през 25 см. 
4. ОЗН – / от 1м до 5м/ -  през 10 см 

Забележка В разкроените трупи при наличие над 40%  от дължината им на по-ценен 
сортимент , целият труп   се окачествява като такъв. 

Съобразно достигнатите при наддаването цени, пропорционално ще се изчисляват 
достигнатите единични цени на категориите и сортиментите. 

2.Определям гаранция за участие в търга както следва: 

 за обект № 18001  в размер на 5 % от стойността на обекта или 550.25лв 
 / петстотин и петдесет лв. и  25 ст /; 

 за обект № 18002  в размер на 5 % от стойността на обекта или 995лв 
 /  деветстотин деветдесет и пет  лв.  / 

 за обект № 18003  в размер на 5 % от стойността на обекта или 810.45лв 
 / осемстотин и десет  лв. и 45 ст.  / 
 

             Определената гаранция за участие за  обекта, предмет на търга се внасят по сметка на ТП  ДГС 
Габрово” гр. Габрово при ЦКБ гр. Габрово  с    IBAN: BG44 CECB 9790 10E6 5962 00, BIC: CECBBGSF 
            3. Определям гаранции за изпълнение в размер на 5 % от стойността на достигнатата цена за 
обекта,представена в една от следните форми:  
                 - Парична сума, внесена по посочената в т.2 банкова сметка 
       - Банкова гаранция, учредена в полза на продавача. В случаите, когато кандидатът 
представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично 
писмено известие от продавача. 
     Купувачът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
 В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият тръжната сесия 
представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената 
гаранция за участие. Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите 
на договора.         



          4.Срокът за изпълнение на дейностите:  30.12.2018 г. 
         5. Изисквания към кандидатите- до участие в търга се допуска кандидат- търговец по смисъла на 
Търговския закон, който: 
                       а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 
194- 217, 219-260, 301-307, 321 и 321 а от Наказателния кодекс; 
                        б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство на несъстоятелност; 
                        в) не е в производство на ликвидация;  
                        г) не е свързано лице по смисъла  на &1 т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с 
директора на ДП и съответното ТП ДГС Габрово; 
                        д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 
                        е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  
                        ж) няма парични задължения към държавата и към СЦДП ДП- гр. Габрово, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  
                        з) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за съответната 
дейност или наредба 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна 
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горите ; 

и) има минималния брой собствена,наета или закупена на лизинг техника и средства, 
осигуряващи извършване на ползването на дървесина от съответния обект, както и 
работници,съответстващи на представената техника; съгласно изискванията посочени в 
„други тръжни условия“ от документацията; 

к)кандидатите следва да представят доказателства за наличие на мощности за 
преработка на съответните категории и количества в обекти по чл.  206 от Закона за горите. 

л) представи всички изискуеми документи съгласно документацията. 
 
 
 
 
 

                   5.2. Кандидатите за участие в процедурата трябва да разполагат със собствена,наета или 
закупена на лизинг техника,необходима за изпълнение на дейността, която следва да е 
регистрирана, в зависимост от вида и съгласно действащото законодателство, и технически изправна, 
както следва:  

Моторен трион – 2 бр.; 
Механизирано средство за извоз на дървесина или специализирана техника 1 бр.; 
и / или/ / работни животни за извоз на дървесина – 2 бр., 
      6. Дървесината на корен в стоящо състояние може да се оглежда от публикуването на 

заповедта до 16 часа на денят, предхождащ процедурата, в присъствието на служител от ТП ДГС 
Габрово. 

      7. Условия и начин на плащане на цената:  
Купувачът  заплаща авансова вноска в размер на 20%(двадесет процента) от достигнатата на търга 
цена на обекта с вкл. ДДС по банкова сметка на ТП ДГС Габрово  при ЦКБ гр. Габрово  с IBAN: BG44 
CECB 9790 10E6 5962 00, BIC: CECBBGSF, най-късно преди издаване на първият превозен билет за 
транспортиране на договорираната дървесина. 

След изчерпване на  авансовата  вноска остатъкът от стойността се разпределя на авансови 
вноски,съобразно наличната на временен склад дървесина,подлежаща на закупуване.Стойността на 
експедираната дървесина не може да надвишава наличната към момента на товарене авансова 
вноска. 

В 5- дневен срок след експедицията на всяка партида, приета с протокол за кубиране на 
дървесината ДГС издава конкретна фактура на база издадените превозни билети. 

8. Допускам наемането на подизпълнители от спечелилият процедурата участник, като 
подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на 
кандидатите до участие в процедурата. 

9. Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от интернет страницата 
на СЦДП ДП гр. Габрово - https://scdp.bg/procedures без заплащане, или да се закупи от касата на ТП 
ДГС „Габрово” всеки работен ден от публикуването на заповедта на интернет страницата на „СЦДП” 
ДП гр. Габрово до 16:00 часа на 23.04.2018 г. 

Същата може да се заплати в касата на ТП ДГС Габрово- гр. Габрово, ул. „Минзухар“ №1или по 
банков път-при ЦКБ гр.Габровос IBAN:BG44CECB979010E6 5962 00, BIC: CECBBGSF. Цената на 
документацията за участие в процедурата е 10/десет/лева без ДДС. 

https://scdp.bg/procedures


10. Крайният срок за приемане на документите за участие е до 9.00 часа на деня на 
провеждане на търга  в административната сграда на ТП ДГС Габрово 

11. Тръжната сесия ще се проведе на 24.04.2018 г. от 09.30 часа в сградата на ТП ДГС Габрово. 
12. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключване на договора кандидатът 

представя: 
    12.1 Документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС Габрово гаранция за изпълнение 

на договора, съгласно т.3 от Заповедта за откриване на процедурата. 
    12.2. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи 
на търговеца.   

               12.3. Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата 
(удостоверението следва да носи дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на 
крайния срок на депозиране на предложенията) - оригинал или заверено от кандидата копие. 
                12.4. Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии за техниката, 
превозните и транспортни средства, с които ще се извършва добивът и транспортирането на 
дървесината от обекта. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДП ГАБРОВО 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО” 
                                       гр. Габрово  5300,  ул. ”Минзухар“ 1 тел. 066/808826,  e-mail:gabrovo@scdp.bg 

 

 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 
 

за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 ,чл.181 ал.1 т.2   от Закона за 

горите и чл.3 ал.2, чл.4 ал.3, чл.5 ал.4, чл. 49, ал.1т.1 , чл.50 ал.4 ,чл.55 ал.2 и ал.3  от Наредба за 

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

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

на стояща дървесина на корен по категории и сортименти 

 

 

 

  за обект 18001 /отдели 41к,41з,317д,8м,369щ1С,286а1,302з,302н302в1,19к1/   

 за обект 18002  / отдели 176и,177ш,176з,176п1,176н1,176б  / 
 
  за обект 18003 / отдели 200тС,200юС,200х1С  / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утвърждавам :……………………… 
 
/ инж. Иваничка Иванова /    
        
 Директор ТП ДГС „Габрово”           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 
 



 
1. Заповед № 55/30.03.2018 г.за провеждане на тръжна сесия с явно наддаване. /копие/ 

2. Други тръжни условия. 

3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите. 

4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в            

тръжната сесия. 

5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в тръжната сесия. 

 

Приложения: 

   Заявление – приложение 1 

   Административни сведения – приложение 2 

               Декларация – приложение 3 

               Декларация – приложение 4 

               Декларация – приложение 5 

               Декларация – приложение 6 

               Декларация - приложение 7   

               Декларация - приложение 8 

               Опис на тов,прев. средства и пътни прев. средства с жив. тяга – приложение 9 

               Списък на служителите и работниците – приложение 10 

               Декларация – приложение 11 – изисквания на Регламент /ЕС/ №995/2010 

               Декларация - приложение 12 

   Проекто - договор. 

   Технологични планове за добив на дървесина в подотделите, включени в процедурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ДРУГИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 
2.1. Ред за провеждане на тръжната сесия. 
2.1.1.Заявленията за участие заедно с изискуемите документи се подават в запечатан 

непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител в деловодството на ТП ДГС 
„Габрово”, съгласно заповедта, регламентираща тръжната сесия. Върху плика кандидатът посочва 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –факс и електронен адрес и обект, за който 
участва. 
            2.1.2.При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 
приносителя се издава документ. 
            2.1.3. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, 
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен 
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 



            2.1.4. Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е длъжен да 
представи на продавача всички документи, които не са в електронен вид по реда на т.2.1.1., преди 
изтичането на срока за подаване на документите за участие. 
            2.1.5. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените от 
тях документи. 
            2.1.6. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени 
представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, 
подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без 
да отваря плика с документите му.  
             2.1.7. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и 
проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.  
            2.1.8. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите.  
            2.1.9. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията предоставя на 
всеки от кандидатите пореден номер за участие. 
            2.1.10. Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за 
наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко увеличение е в 
размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 
           2.1.11. Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат 
предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. 
Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право 
на позоваване на грешка. 
           2.1.12. Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на 
комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на 
наддаването със звуков сигнал. 
           2.1.13. Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната на търга 
цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класирания на второ място, 
достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. 
           2.1.14. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с 
една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя посредством жребий. 
Когато в явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили само началната цена, спечелилият 
и класираният на второ място се определят посредством жребий. 
           2.1.15. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 
           2.1.16. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 
кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, открил тръжната сесия, ведно с цялата 
документация, събрана в хода на провеждането й.  
            2.2. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

2.2.1 определяне на купувач, или 
2.2.2. прекратяване на търга. 

            2.3. Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 
съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на органа по ал. 1. 
Когато продавач е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП. 
            2.4. Когато на търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но при 
започване на наддаването присъства само един от тях, търгът се отлага с един час. В случай че и след 
срока не се явят останалите допуснати кандидати, присъстващият кандидат се обявява за спечелил 
търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 
            2.5. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил 
търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 
            2.6. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

1. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга; 
2. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 
3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 
4. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 
5. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 
6. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 



             2.7. Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 
първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 
обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 
            2.8. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 
да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях 
гаранции за участие не се възстановяват.               
            2.10. Сключване на договор. 

2.10.1 В срок от седем дни от датата на влизане в сила на заповедта за определяне 
резултатите от тръжната сесия кандидатът, класиран на първо място е длъжен да сключи договор с 
ТП ДГС „Габрово” за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен. 

2.10.2 Ако в посочения срок класираният на първо място не сключи договора, той губи 
правото да закупи стоящата дървесина на корен, а внесената от него гаранция за участие в тръжната 
сесия остава в полза на ТП ДГС Габрово. 

2.10.3 В горния случай ТП ДГС „Габрово” поканва класираният на второ място участник да 
сключи договор. Ако в срок от три работни дни от получаване на поканата, класираният на второ 
място не сключи договор, той също губи правото за закупуване на стоящата дървесина на корен. 
Внесената от него гаранция за участие в тръжната сесия остава в полза на ТП ДГС Габрово, а 
дървесината се счита за непродадена. 
            2.10.4. Крайният срок на договора е съгласно т.4 от Заповедта за откриване на процедурата. 
           2.10.5. В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на мобилизация, 
прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други факти и събития, 
характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на Страните и които същите не могат 
да отстранят със свое действие и/или бездействие, поради което изпълнението на договора стане 
невъзможно и/или се забави, срокът на договора се удължава с продължителността на срока, през 
който трае събитието. 

В случай, че събитието продължи повече от 30 ( тридесет) дни, счита се, че е налице 
обективна невъзможност за изпълнение на поетите от Страните насрещни задължения, а действието 
на договора се прекратява по право 

2.10.6. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно приемателния 
протокол насажденията от обекта се предават на Купувача. От момента на предаването върху него 
преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и охраната срещу 
незаконна сеч в обекта.  

2.10.7. След изчерпване на първоначално внесената  авансова  вноска Купувачът внася нова в 
размер,съобразен с  наличната на временен склад дървесина,подлежаща на закупуване.Стойността 
на експедираната дървесина не може да надвишава наличната към момента на товарене авансова 
вноска. 

. В 5- дневен срок след експедицията на всяка партида, приета с протокол за кубиране на 
дървесината ДГС издава конкретна фактура на база издадените превозни билети.  

2.10.8. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 
изменение на нормативната база съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 
тяхното актуализиране. 
            2.11.  При сключване на договор кандидатът представя: 
                 2.11.1. Документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС „Габрово” гаранция за 
изпълнение на договора съгласно т.3 от заповедта за откриване на процедурата. 
                 2.11.2 Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи 
на търговеца, 
                2.11.3. Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата 
(удостоверението следва да носи дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на 
крайния срок на депозиране на предложенията) - оригинал или заверено от кандидата копие. 
                2.11.3. Заявление за издаване разрешително за достъп до горски територии за 
техниката,превозните и транспортни средства,с които ще се извършва добивът и транспортирането 
на дървесината от обекта. 
                2.11.4. При използване на подизпълнители – документите съгласно  т. 3.13 от    
раздел 3. Изискванията към кандидатите, както и тези по 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5. 
 
 
           2.12. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

2.12.1. Гаранциите за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се задържат до 
сключване на договор. 



2.12.2. Гаранцията за участие на класиралия се на второ място се освобождава в срок до три 
работни дни след сключване на договор със спечелилия търга. 

2.12.3. Гаранцията за изпълнение се връща след освидетелствуване на всички сечища в обекта, 
транспортиране на дървесината от временните складове и плащане на дължимите суми , в срок до 
три работни дни от превеждането й от „СЦДП” ДП, гр. Габрово, по сметката на ТП Държавно горско 
стопанство „Габрово”. 

2.12.4. Не се освобождава гаранцията за участие на участник, който е определен за спечелил 
търга, но е отказал да сключи договор по предложената от него цена. Внесената от него гаранция 
остава в полза на ТП. В този случай за купувач се определя участника предложил втората по големина 
цена. В случай, че и той откаже да сключи договор, за него се прилагат горните разпоредби, а 
процедурата за обекта се прекратява. 

2.12.5. Не се връща гаранцията за участие на участник, който е подал жалба срещу решението за 
класиране, до решаване на спора с влязъл в сила акт. 

2.12.6. Не се връща гаранцията за участие на кандидата депозирал заявление за оттегляне на 
заявлението след изтичане на крайния срок на подаване на заявленията. Внесената от кандидата 
гаранция се задържа в полза на ТП. 

2.12.7. Не се връща гаранцията за участие, в случай че участниците в търга след изрична покана от 
председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена. 

2.12.8. Внесените гаранции за участие на неспечелилите участници се освобождават в срок до три 
работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта, с която е обявен 
резултата от търга и класирането. В същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати  
при прекратяване на процедурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.13. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 
2.13.1. Процедурата се провежда съгласно Закона за горите и 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. 

2.13.2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за сеч 
дървесина и да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за горите и 
другите действащи подзаконови нормативни актове. 
            2.13.3. Строителството на въжени линии за извоз на дървесина от сечищата до временните 
складове се извършва от Купувача по одобрения технологичен план и изготвените проекти за 
вьжените линии и е за негова сметка.  

2.13.4. При възникване на проблеми във връзка реституционни процеси, явяващи се причина 
за незапочване на сечта, или в случай, че сечта е започнала и се наложи принудително спиране по 
горните причини, се сключва допълнително споразумение между страните.  

2.13.5. За допуснати от Купувача нарушения, същият се санкционира съгласно 
Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове. 

2.13.6. Във връзка с въвеждането на горската сертификация и в изпълнение на принципите и 
критериите на FSC, ТП ДГС„Габрово”, регламентира допълнителни изисквания/задължения към 
фирмите купувачи, които са  включени в приложения към тръжната документация, проект на 
договор. Същите ще бъдат включени и в конкретните договори за покупко-продажба на стояща 
дървесина на корен. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 
В тръжна сесия с явно наддаване по реда на  чл. 49, ал.1 т.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 продукти за продажба на стояща дървесина на корен по 
категории, за обекти №№18001.18002.18003, 
 който: 

3.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

3.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
3.3. не е в производство по ликвидация; 
3.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с 

директора на ДП и съответното ТП; 
3.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 
3.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
3.7. няма парични задължения към СЦДП-ДП-гр.Габрово, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган; 
3.8. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 
3.9. е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност или 

Наредба №1/22.12.2008г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска 
практика и за извършване на дейности в горите; 

3.10. разполага с минималният брой собствена, наета или закупена на лизинг техника и 
средства, осигуряващи извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

Моторен трион – 2 бр.; 
Механизирано средство за извоз на дървесина или специализирана техника–1 бр.; 
Работни животни за извоз на дървесина – 2 бр., 



       3.11. Изискванията на т. 3.1.÷3.8. се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, 
овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца, 
както следва: 

      3.11.1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения 
договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

         3.11.2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
         3.11.3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители 

- за всеки от тях; 
         3.11.4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

         3.11.5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 
управителния съвет; 

         3.11.6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е 
възложено управлението; 

     3.11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата; 

          3.11.8. 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. 

          3.12. При подаване на офертата кандидатът /когато е юридическо лице – лицата, посочени в 
т.3.11.1. – 3.11.8. /удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по т. 3.1.÷ 3.8. с декларации по 
образец, а обстоятелствата по т. 3.9. и 3.10. със съответните документи.  

    3.13 При участие на подизпълнители, те също трябва да отговарят на горепосочените 
изисквания, с изключение на тези по т. 3.10, които следва да се покриват общо от двамата. 
                3.14. Положителна референция за последните 2 години за ДГС от поделенията на 
територията на СЦДП/ДГС/, в които кандидатът е извършвал дейност или декларация, че кандидатът 
не е извършвал дейност на територията на СЦДП 
 
 
 
 
 

4. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО 
СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ КАНДИДАТИТЕ 

ПРИ УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА СЕСИЯ 
1. Заявление по образеца, приложен в документацията – приложение 1.  
2. Документ за внесена гаранция за участие в тръжната сесия (оригинал или заверено копие от 
кандидата).  
 3.Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата и осигурителните фондове 
(удостоверението следва да носи дата на издаване или презаверка не по-ранна от един месец, 
считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията)- оригинал или заверено от 
кандидата копие. 
4. Административни сведения-по образец,приложен към документацията-приложение 2 
5. ДЕКЛАРАЦИЯ - по образеца, приложен към документацията-приложение 3.  
6. ДЕКЛАРАЦИЯ - по образеца, приложен към документацията- приложение 4. 
7. ДЕКЛАРАЦИЯ- по образеца, приложен към документацията- приложение 5.  
8. ДЕКЛАРАЦИЯ- по образеца, приложен към документацията- приложение 6 
9. ДЕКЛАРАЦИЯ- по образеца, приложен към документацията- приложение 7 
10. ДЕКЛАРАЦИЯ- по образеца, приложен към документацията- приложение 8   
11..Опис на товарните превозни средства и  пътни превозни средства с животинска тяга-приложение  
9. 
12.Списък на служителите и работниците – приложение 10. 
13. ДЕКЛАРАЦИЯ-по образец,приложен към документацията-приложение 11 
14. ДЕКЛАРАЦИЯ-по образец,приложен към документацията-приложение 12  
15. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 
от ЗГ за дейността „добив на дървесина” и заверени копия от трудовия договор, регистрацията на 
същия в НАП и удостоверението на наетия лицензиран лесовъд - в деня на провеждане на търга, 
комисията проверява служебно актуалността на удостоверенията. 
16. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена, наета или закупена на 
лизинг техника и средства, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния 
обект, а именно: 



16.1. Списък на техниката  
Моторен трион – 2 бр.; 
Механизирано средство за извоз на дървесина или специализирана техника – 1 бр.; 
и/ или / работни животни за извоз на дървесина – 2 бр., 
- Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, 

относно притежаваната от кандидата минимален брой техника, осигуряваща извършване на услугата;  
- Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ (когато такава регистрация се 

изисква за съответния вид техника)-заверено от кандидата копие,  
- Талон за преминал технически преглед на същата пред КАТ и/или КТИ за 2017г – заверени от 

кандидата копия.  
- Документ за собственост на обоз  /коне / за извършване на извоза 
16.2. Списък на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на 

услугата, трудовите договори на тези работници, в бройки съответстващи на изискуемия минимален 
брой техника за извършване на услугата с приложени заверени копия от следните документи: 

- СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРИДОБИТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С БМТ, удостоверяващи 
професионалната квалификация на тези служители  и работници на кандидата. 

 - При промяна на списъка по приложение 7 в 10 дневен срок да се предостави актуален 
такъв, заедно с трудовите договори на новоназначените работници. 

17.Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 
търговеца. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Кандидатите следва да представят доказателства за наличие на мощности за 
преработка на съответните категории и количества в обекти по чл.  206 от Закона за горите, 
като представи приета от РДГ В.Търново „ Обобщена справка за количествата на 
постъпилата,преработената и експедираната дървесина” за 2016 или 2017 година по образец 
на чл.13 ал.7 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. 
19. Да се предоставят фактури за закупено защитно облекло и предпазни обувки за 

работниците. 
            20.Положителна референция за последните 2 години за ДГС от поделенията на 
територията на СЦДП/ДГС/, в които кандидатът е извършвал дейност или декларация, че 
кандидатът не е извършвал дейност на територията на СЦДП. 
 
             20. Във всички изискуеми документи трябва да са видни собствениците. 
 

Когато участникът участва за няколко обекта от настоящата тръжна сесия, същият 
може да представи документите посочени в точки от 3 до 10 включително в един екземпляр, а 
документите посочени в точки 1 и 2 се представят по отделно за всеки от обектите от 
настоящата тръжна сесия, за които участникът е депозирал заявление и документи за 
участие. 
 
 

5. ОСНОВАНИЯ ЗА 
НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 
        
 1. Когато при започване на тръжната сесия не присъства представител на някой от 
кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно 
участие в тръжната сесия, без да отваря плика с документите му. 
 
          2. Комисията по провеждането на тръжната сесия декласира кандидат, който не е представил 
някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни 
от изисканите от продавача; 
 



          3. Комисията отстранява от участие в тръжната сесия кандидат, за когото са налице 
обстоятелства по чл.58, ал.1 т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейностите в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни продукти 
 
 4. Комисията декласира кандидат, който при провеждането на тръжната сесия пречи или не 
спазва реда за провеждането й. 
 
 5. Декласира се кандидат, който е спечелил тръжната сесия, когато се установи по надлежен 
ред, че е посочил неверни данни в декларацията или е представил документ с невярно съдържание. 
При това положение за спечелил се обявява вторият класиран кандидат. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

ДО 
         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
         НА КОМИСИЯТА 
 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА СЕСИЯ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ПО РЕДА НА  ЧЛ. 49, ал.1 т.1  от НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1,чл.181 ал.1 т.2  от ЗГ 

 
 От ..................................................................................................………….. 
  /име на управителя по съд.регистрация или представител по пълномощно/ 
 
 
Живущ/а/ на адрес................................................................................……………. 

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

л.к. N........................................ изд. на ..................... от ............................………….. 

ЕГН ........................................., в качеството си на ………….……………………… на 

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

     /име на фирмата/ 
адрес на управление ...............................................................................……………. 

ЕИК…………….......................................................................................……………. 

тел. ...................................... факс. ......................................... 
 
 
 ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 



Желая да участвам в търг с явно наддаване за Обект N ..................,   на ТП ДГС „Габрово”. 
 
 Запознат/а/ съм с условията за провеждане на търга. 
 
 
 
 
 
 
  ..........…… 2018 г.                       ЗАЯВИТЕЛ:....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Приложение 2 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
 

 
1. Официално наименование на търговеца 

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

2. Седалище и адрес на управление : 

област................................................... 

гр./с/...................................................пощенски код.........................................  

ул.N,ж,блок,вход,етаж,ап., пощенска  кутия............................................................ 

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

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

телефон...............................................,факс/телефакс............................................. 

ЕИК............................................. 

ИН по ДДС................................. 

3. Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, което управлява фирмата 

4.Обслужваща  банка.......................................................................................... 

Банкова сметка............................................................,б.код........................................, 

БИН .................................... 

5.Лице за контакти – име , презиме , фамилия и  длъжност 

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

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

адрес...................................................................................................................................................................

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

телефон..........................................,              / GSM /..........................................           



 

 

                                                                                                                                                   

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

                                                                                         / подпис и печат / 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 Подписаният........................................................…………………......………, 

 живущ в гр. /с/ ................................………, област ..................................................., 

ЛК N ........................…...., издадена от ................…………… на ….…….......……., 

ЕГН ..................................., в качеството си на ........…………………….…...…....... 

на фирма ...............................................................……………………………………. 

с адрес на управление………………………………………………………………… 

и ЕИН…………………………за участието си в тръжна сесия с явно наддаване по реда на  чл.49, ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1и чл.181 ал.1 т.2 от ЗГ  

за Обекти N ...............................................................    на ТП ДГС „Габрово” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

          1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 
321 и 321а от Наказателния кодекс; 
 2. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство за обявяване в несъстоятелност. 
 3. Не се намирам в производство по ликвидация. 
 4. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност. 
 5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с 
директора на ДП и съответното ТП 
         6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ. 

     
 
 Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за посочени неверни 
данни. 
 
 
 
 
 
ДАТА....................            ДЕКЛАРАТОР:........................ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 Подписаният........................................................…………………......………,  

живущ в гр. /с/ ................................………, област ..................................................., 

ЛК N ........................…...., издадена от ................…………… на ….…….......……., 

ЕГН ..................................., в качеството си на ........…………………….…...…....... 

на фирма ...............................................................……………………………………. 

с адрес на управление………………………………………………………………… 

и ЕИН…………………………за участието си в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.49, ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1 и чл.181 аол.1 т.2  от ЗГ 

 за Обекти N ...............................................................    на ТП ДГС „Габрово” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

   Представляваното от мен Дружество/ЕТ няма парични задължения към СЦДП – ДП-Габрово, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 
 
 Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за посочени неверни 
данни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТА....................    ДЕКЛАРАТОР:........................ 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Приложение 5 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 
 

 
 От ...................................................................., ЕГН ............................................., жител на  
 
гр. ........................, живущ гр. ......................................, община ".......................................", ул. 
................................., л. п. с. ................................ № ........, издаден от…………………………….. 
 
.............................. гр. ........................... на ........ г. управител (член на управителния съвет, член  
 
на Съвета на директорите) на "......................................................................" ООД (АД) 
 
 
                                                        ДЕКЛАРИРАМ, 
 
че при изпълнението на дейностите …………………………………………............................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

       НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
       ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  
 

                                    /вярното се подчертава/ 
 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ..............2018 г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Приложение 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване, с което кандидатът 
разполага за изпълнението на поръчката 

 

 

Долуподписаният/ата............................................................................................... 
( трите имена ) 

с ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на 

...........................................от..................................,адрес:.................................................................................

................................, в качеството си на 

..................................................................................................................................... на 

..............................................................................................................................................ЕИК……...................

, /регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с БУЛСТАТ.........................................., със 

седалище и адрес на управление ....................................................................................................... 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

 

Представляваното от мен дружество или в качеството ми на едноличен търговец 
разполага/м със следното техническо оборудване за изпълнението на дейността добив на 
дървесина : 

1.верижен моторен трион – ........... бр. 
2.специализирани или приспособени горски трактори за извоз на дървесина – .............. бр. 

            3.специализиран кран за товарене на дървесина –............ бр. 
 

Декларираното по - горе техническо оборудване към момента е изцяло собственост на 
представляваното от мен дружество или  изцяло моя собственост в качеството ми на едноличен 
търговец  и по отношение на правото на собственост върху посоченото оборудване няма 
претенции от трети лица или други претенции , които биха осуетили или затруднили 
изпълнението на настоящата поръчка , и/или към момента използвам техническо оборудване , 
изцяло/частично собственост на …………………………………..………………………, въз основа на надлежен 
писмен документ , като срока за ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата 
поръчка и към момента  по отношение на правото на собственост върху техническото оборудване 
няма претенции от трети лица или други претенции , които биха осуетили или затруднили 
изпълнението на настоящата поръчка. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 
неверни данни в настоящата декларация . 
 



Дата : ................... 2018 г. Декларатор : ............................... 

 
гр. .................................. ( подпис ) 

 

 
 

        

 
 
 

Приложение 7 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 Подписаният........................................................…………………......………,  

живущ в гр. /с/ ................................………, област ..................................................., 

ЛК N ........................…...., издадена от ................…………… на ….…….......……., 

ЕГН ..................................., в качеството си на ........…………………….…...…....... 

на фирма ...............................................................……………………………………. 

с адрес на управление………………………………………………………………… 

и ЕИН…………………………за участието си в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.49, ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1 и чл.181 ал.1 т.2 от ЗГ 

 за Обекти N ...............................................................    на ТП ДГС „Габрово” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

                             Че съм направил оглед на обект №................ в присъствието  
 
на лицето ............................................................................................................... 
                       / служител на ТП Държавно горско стопанство Габрово/ 

  
 
 
       Подпис................................................................................. 
                         / служител на ТП ДГС Габрово / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТА....................    ДЕКЛАРАТОР:........................ 
  
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение 8 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за новорегистрирани кандидати 
 

 

 

Долуподписаният/ата ............................................................................................ 
( трите имена ) 

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

...........................................от..................................,адрес:.................................................................................

.............................................................................................., в качеството си на 

……….............................................ЕИК......................................................., /регистрирано по ф.д. № 

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

на управление .................................................................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

 

В качеството си на едноличен търговец/ Представляваното от мен дружество съм/е 
новорегистриран/о в Търговския регистър и : 

 1/ като новорегистриран търговец нямам заверен отчет за приходите и разходите за 
предходна година съгласно Закона за счетоводството;  

2/ нямам сключени договори, свързани с предмета на поръчката, с други възложители  

или с постоянни партньори или имам сключени договори, свързани с предмета на поръчката, с 
други възложители или с постоянни партньори, но срока на действие на същите към момента не е 
изтекъл и същите не са прекратени или развалени поради неизпълнение на задължения по 
договора от мен като едноличен търговец /от представляваното от мен дружество.  

 

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в явен търг за продажба на 
стояща дървесина на корен 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 
неверни данни в настоящата декларация. 

 
 

 



Дата : ................... 2018 г. Декларатор : ............................... 

 
гр. .................................. ( подпис ) 

          

 
 

 
Приложение № 9 

 
………………………………………………………………………………. 

(наименование на фирмата) 
 

ОПИС 
на товарните превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга, с които ще се 

извършва транспортиране на дървесина от обект №……………. 
 
 

1. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

2. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

3. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

4. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

5. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

6. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

7. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

8. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

9. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

10. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

11. За превозно средство с рег. № .....................,марка……………….модел…………….. 

Собственост на………………………………………………………………………………… 

 

 

                         …………………………… 

                                                                                             / подпис и печат/ 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 10 
 

………………………………………………………………………………. 
(наименование на фирмата) 

 
СПИСЪК  

на служителите и работниците, с които ще се добива и извозва  дървесина от обект №……………. 
 
1.………..…………………………….......................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………...................................................................... 
/постоянен адрес по лична карта/ 

2.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………......................................................................./постоянен адрес по лична 

карта/ 

3.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

4.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

5.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

6.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

7.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

8.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

9.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия,ЕГН/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична карта/ 

10.………..…………………………….......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

……………………………..……………………………....................................................................../постоянен адрес по лична 

карта,ЕГН/ 

 
 

                         …………………………… 

                                                                                             / подпис и печат/ 
       

 
 
 

Приложение № 11 
 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 



Подписаният…………………………………………………………………………………… 
 
Живущ в гр./с…………………………………………,Област ……………………………… 
 
ЛК №………………………..,издадена от……………………………….на………………… 
 
ЕГН……………………………………, в качеството си на…………………………………. 
 
На фирма…………………………………………………………………………………….... 
 
С адрес на управление……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Задължавам се да спазвам изискванията  на Регламент ( ЕС) № 995/2010 на  Европейския 
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и изделия от  дървен материал ( OB,L,бр.295 от 12 ноември 2010 
г.) в качеството си на оператор по смисъла на  Регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 12 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 



 
 Подписаният........................................................…………………......………,  

живущ в гр. /с/ ................................………, област ..................................................., 

ЛК N ........................…...., издадена от ................…………… на ….…….......……., 

ЕГН ..................................., в качеството си на ........…………………….…...…....... 

на фирма ...............................................................……………………………………. 

с адрес на управление………………………………………………………………… 

и ЕИН…………………………за участието си в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.49, ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1и чл.181 ал.1 т.2  от ЗГ 

 за Обекти N ...............................................................    на ТП ДГС „Габрово” 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

                             Че съм съгласен,  внесената от мен гаранция за участие в процедурата 
 
 за обект №........................ да се трансформира съответно в гаранция за изпълнение, 
 
 в размер на 5% от стойността на обекта, предмет на договора. 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТА....................    ДЕКЛАРАТОР:........................ 
  
 
 
 
 
 
 


