
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИГОРСКИТЕРИТОРИИИМЕСТНИ

ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

3 А П О В

град Сунгурларе, 31.12.2021 г.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 75, ал. 1, т. 2, чл. 76а, ал. 1, чл. 78, ал.
2, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собствености за

ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата)

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща
иглолистна дървесина на корен включена в обект Мз 2109/Лесосечен Фонд 2021 г./ЛФ 2021 г./
на територията на Община Сунгурларе., чрез търг с тайно наддаване от горски територии -
общинска собственост, съгласно Наредбата, при следните условия:

1.1. Средногодишен прогнозен обем за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен:
1.1.1. За първата година на договора, включваща периода от сключване на договора до

31.12.2022 г. обема е 7459.00 плътни кубически метра.
1.12. За следващите календарни години (2023г., 2024г.,2025г.,2026 г.,2027 г.,2028 г.,2029

г.,2030 г.,2031 г.,2032 г.,2033 г.,2034 г., 2035 г. и 2036 г. ) от действието на договора (с период 01.01.
до 31.12. на съответната година) количеството стояща иглолистна дървесина на корен от обекта,
предмет на търга, изразено в процент от годишното ползване на дървесина на Община Сунгурларе,
след утвърждаване за съответната година от Общински съвет Сунгурларе, по години за срока на
действие на договора е:
- за 2023год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %
- за 2024год. - количеството иглолистнадървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2025год. - количеството иглолистнадървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2026год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2027год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2028г0д. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2029г0д. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2030г0д. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2032год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2033г0д. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2034год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2035год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2036год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.

1.1.3. Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът се
задължава да закупи цялото добито количество дървесина на временен склад.

1.2. Началната цена за обекта, под която участниците не могат да правят валидни предложения
е: за Обект Мз 2109/ЛФ 2021 г.- 280867 (двеста и осемдесет хиляди осемстотин шестдесет и
седем) лв. без ДДС

1.3. Плащането ще се извършва по категории дървесина и по добити асортименти в срокове и по
начин описани в проекто - договора.

1.4. Срокът на договора е 15 (петнадесет) години, считано от датата на сключване на договор
със спечелия тайния търг участник, до датата на освидетелстванена всички сечища, но не по - късно
от 31.12.2036 год. През последната година от изпълнение на договора (2036год.), при наличие на



условията на чл. 80, ал. 7 от Наредбата срокът на договора се удължава с една година, но не по-

късно от 31.12.2037 година. Ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се подписва
допълнително споразумение. с което за текущата календарна година се определят обекта, в който ще

се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на дървесината по асортименти и

дървесни видове, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Допълнителното

споразумение влиза в сила, след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на

договора.
1.5. През 2022 г., цените (без ДДС). количествата и категориите дървесина, са както следва.
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Забележки:
- При продажбата на стояща дървесина па корен, за определяне размерите и качеството на

асортиментите се прилага Български държавен стандарт (БДС)
- Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие на договора се

извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и формирана и

разпределена пропорционално спрямо процентното увеличение по дървесни видове и асортименти.
Единичната цена на асортиментите, която купувача ще заплаща през 2022 г. се определя 3

Приложение М 1 към договора.
- Добитата дървесина ще се предава в плътен куб.м. по асортименти, с приемателно-

предавателен протокол в присъствието на лицензирания лесовъд на купувача, след подписване на

предавателно „ приемателен протокол и предварително заплащане на дървесината. Мястото за
предаване - временни складове с местоположение, определено по технологичен план за
насажденията, включени в обекта.

- насажденията предмет на договора за 2022 година се определят в Приложение Ме | към
договора. и предават на купувача с издаването на позволително за сеч за всяко едно насаждение и

изготвяне на приемо- предавателен протокол не по- малко от 3 дни преди започване на сечта.

2. Участниците в търга следва да внесат предварително гаранция за участие в размер на 5% от

началната цена на обекта, а именно: 14043 /четиринадесетхиляди и четиридесети три/ лв.

Определената гаранция за участие в процедуратае вносима по набирателна сметка на Община

Сунгурларе в УНИКРЕДИТБУЛБАНК

В1С: ИНСКВОЗР

[НАП: ВСЗбИПСК70003321757314

всеки работен ден, краен срок - 16.00 часа на 31.01.2022 г.

3. За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците следва да са търговци,
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, притежаващи

ишьл прпц



удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина, като и да депозират в

деловодството на Община Сунгурларе, всеки работен ден от 9:00 - 16:00 часа, краен срок до 16:00

ч. на 31.01.2022 г.. оферта. която задължителносъдържа:

а) Заявление за участие по образец. в което се посочват обектът, за който се участва, името на

участника. ЕИК или ЕГН. номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния

регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответнатадейност, с изключение на случаите по чл. 1 1. ал. 2. и

срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията
за провеждане на търга;

б) Декларация по образец, че участникът:

- 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;

- не е обявен В НССЪСТОЯТЕЛНОСТ И не е В ПРОИЗВОДСТВО ПО НССЪСТОЯТСЛНОСТ;

- не е В ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДаЦИЯ;

- не е свързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с
Кмет на Община Сунгурларе. съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната
общинска горска структура по чл. 181. ал. 1 31”;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

.не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

-няма парични задължения към Община Сунгурларе. установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган;

- е внесъл в срок гаранция за участие в търга;

- отговаря на техническитеи квалификационните изисквания за участие в процедурата. а именно:

- Бензинов моторен трион * 5 (три) броя;
- Горски специализиран трактор-влекач - 1 (един) броя;
- Булдозер - 1 (един) брой.

Забележки:

1. Като доказателства за установяване наличието на обстоятелството- 5 бр. бензинови моторни
триона, участниците следва да представят заверени копия на фактури, доказващи правото на
собственост;

2. Като доказателство за установяване наличието на обстоятелствата - 1 бр. Горски
специализиран трактор-влекач и 1 бр. Булдозер. участниците следва да представят заверен документ
за правото на СОбСТВСНОСТ. както И СВИДСТСЛСТВО за РСГИСТраЦИЯ на МПС за всяка една ОТ ИЗбРОСПИТе

машини и талон за преминат годишен технически преглед.

Участниците следва да разполагат с човешки ресурс, както следва:
- 5 (пет) бр. сскачи притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със

земеделска и горска техника;



- 1 (един) бр. водач на трактор - притежаващи съответнатакатегория Твк Г;
- | (един) бр. машинист на булдозер, притежаващи съответнатаправоспособност;

Забележка: Участниците трябва да има сключени трудови договори при петдневна работна седмица
и на пълен 8 часов работен ден с минимум 5 (пет) работника на длъжността „секач”, притежаващи
свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно
ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и с 1 (един) водач на трактор - притежаващ
съответната категория Твк Г М 1 (един) машинист на булдозер, притежаващ съответната
правоспособност.
Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП, към датата на
подаване на оферти за участие в открития конкурс.

в) плик "Ценово предложение", като ценовото предложение следва да е изготвено по образец;

г) декларация по образец, че кандидата е запознат и ще спазва изискваниятана Регламент (ЕС) Мз

995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври2010 г. в качеството ми на оператор,
който пуска на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

д) Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация,
свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, който документ следва да удостоверява, че
търговецът прилага някоя от следните системи за:
- устойчиво управление на гори, или
- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Документът за съответствие с международен стандарт се представя и в превод на български
език.

е)-Документи доказващи наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на
дървесина в обект /обекти по чл. 206 от Закона за горите,

ж)Годишна справка ”

от дневника на преработената дървесина за 2021 година, в обект/обекти по чл.
206 от ЗаКона за горите доказваща преработката на не по малко от 50 на сто от количеството
дървесинав обект 2109/ЛФ 2021 г., предвидено за продажба през 2022 година.

з)3аявление до Община Сунгурларе по чл. 75 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти, подадено до 01.102021 г., че търговецът желае да
закупи дървесинапо асортименти и дървесни видове, предмет на настоящия търг.

и) Декларации по чл. 18 ал. 1. т. 3 от наредбата, букви от „а“ до „ж“ за всеки посочен подизпълнител
/ако участникът е предвидил подизпълнители в заявлението за участие/

и В" " "3.1. Изискванията на чл,18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", д и ""ж се
отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон
или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство. където участникът е регистриран.

" " не и3.2. Изискванията на чл.18,ал. 1, т. 3, букви а и от Наредбата се прилагат, както следва:

- при събирателно Дружество - за всеки съдружник, освен ако С ДруЖССТВЕНИЯДОГОВОР не е възложено
управлениетона един съдружник ИЛИ на ДрУГО лице;



- при командитно Дружество - за неограничено ОТГОВОРНИТС СЪДруЖПИЦИ;

- при дружество с ограничена отговорност » за управителя, а при няколко управители - за всеки от
тях:

- при еднолично дружество С ограниченаотговорност - за управителя;

- ПРИ акционерно дружество * за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния
съвет:

- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на КОИТО е възложено
управлението;

- във всички останали случаи, ВКЛЮЧИТеЛНО за чуждестранните лица - за лицата, КОИТО представляват
участника;

- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестраннотолице има повече от
един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.

3.3.Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по
чл. | 8 ал. 1 от Наредбата , които са на чужд език се представят в официално заверен превод.

3.3.Нотариално заверено ПЪЛНОМОЩНО В случаите, когато участникът Присъства на търга, чрез СВОЙ

уПЪЛНОМОЦДСНпредставител - оригинал ИЛИ заверено от участника копие.

3.4.Друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на
процедурата или в условията за провеждането й.

4.0фертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

5.В плика по т.4 от настоящата заповед се поставят документите, изисквани от възложителя, както и

отделен запечатан не прозрачен плик "Ценово предложение", наименованието на участника и обекта,
за който той подава оферта.

6. ПЛИКЪТ "Ценово предложение" съдържа попълнено, подписано И подпечатано Предложение на
участника.

7.При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на
приносителя се издава документ.

8. Не се Приемат за участие В Процедурата И се ВрЪЩаТ на участниците оферти, КОИТО са Представени
след изтичане на крайния срок за Получаване ИЛИ В незапечатан, прозрачен ИЛИ скъсан ПЛИК. Тези
обстоятелствасе отбелязват В регистъра ПО Т.7.



9. Отказва се приемането и разглеждането на оферта на участник. когато офертата не е оформена
съглаСНо изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.

10. Определения за купувач участник, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на
сто от достигната стойност на обекта за 2022 година.

11. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми. по избор на определения за
купувач участник :

|. парична сума, внесена по сметка на Община Сунгурларе;

2. банкова гаранция. учредена в полза на ОбщинаСунгурларе.

12. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след
писмено известие от Община Сунгурларе.

13. Когато определениятза купувач участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата
на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на
договора.

14.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни. считано от
насрочената дата за провеждане на процедурата.

14.1.Срокът на валидност на офертите е времето. през което участницитеса обвързани с условията на
представените от тях оферти.

14.2.Продавачът може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока
на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

15. Купувачът се определя въз основа на оценка на офертите по критерия- НАЙ - ВИСОКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.

16.МЯСТ0 И СРОК за Получаване, цена И начин на плащане на документациятаза участие В търга;

-Участниците в процедурата могат да изтеглят документациятаот интернет страницата на Община
Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община Сунгурларе всеки работен ден от
9:00 - 16:00 часа. краен срок - 16:00 часа на 31.01.2022 год. Цената на тръжната документация с
25.00 (двадесет и пет) лева без ДДС.



17.Място и срок за подаване на офертите;

- Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок
до 16:00 часа на 31.01.2022 год.

18. Място, дата и час на провеждане на търга;

-Търгът ще бъде проведен на 01.02.2022 год. от 11:00 часа в административнатасграда на Община
Сунгурларе, находяща се на адрес: Област Бургас. Община Сунгурларе ,гр.Сунгурларе.ул.”Георги
Димитров” М92. Етаж 2

19. ДОПУСКА СЕ наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник. Подизпълнителите
следва да отговарят на изискванията за предвидени за участие в процедурата а именно: да са
търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, притежаващи
удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина,

20. До 3 дНИ преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да
поискат писмено разяснения по документацията за участие. В срок един ден ОТ постъпване на
искането продавача публикува разяснението на интернет страница си, без да посочва лицето.
направило искането.

21. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
продавача условия.

22. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени.
допълни или оттегли офертата си.

23.Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва.

24.Комисията започва работа в обявения В заповедта за откриване на търга час, след получаване на
списъка с участници и представените оферти.

25.„При провеждане на търга кандидатите не са задължени. но имат право да присъстват лично или
чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за
самоличност И пълномощно от представляванияд

26. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на
постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява
информацията, посочена в заявлениятана участниците. за която има служебен достъп.



27. Комисията отстранява от тьрга участник:

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелствопо чл. 18. ал. 1, т. 3 от Наредбата ;

3. който е представил оферта. която е непълна ИЛИ не отговаря на предварително обявените УСЛОВИЯ

на възложителя.

28. Не се отварят И не се разглеждат ценовите предложения на участниците, КОИТО са отстранени ОТ

по-нататъшно участие.

29. В търга комисията отваря пликовете "Ценово предложение" на всички допуснати участници и

съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение",
които са по , ниски от предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в

класирането.

30. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени В

Документацията за участие В търга и определя класирания на първо И на второ място.

31. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в търга за конкретния обект
съобразно времето на подаване на офертата. когато двама или повече участници са предложили
еднаква най-висока цена - при критерий най-висока цена;

32. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда И когато участникът
отговаря на условията за допускане. ВКЛЮЧИТСЛНО предложението му е изготвено В съответствие С

изискванията на възложителя. той се обявява за купувач.

33. Участниците. класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на
декларациятапо чл. 18. ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват продавача
за всички настъпили промени в деклариранитеобстоятелства.

34. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването И класирането на участниците, който
се предава на продавача за утвърждаване.

35. Заседанията на комисията при търга до оценката на офертите и изготвянето на протокола са
публични.

36. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе. както и да
се постави на видно място в сградата на Община Сунгурларе.



37.Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за откриване на
таен търг.

38.Контрол по изпълнение на заповедтавъзлагам инж. Д. Гавазов -зам.кмет на ОбщинаСунгурларе.



ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА

НА КОРЕН
по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, с предмет:
„Продажба на стояща иглолистна дървесина на корен от горски територии - общинска
собственост обект М 2109/ЛФ 2021 г., находящ се на територията на Община Сунгурларе.

[ПРЕДМЕТ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ:
„Продажба на стояща иглолистна дървесина на корен от горски територии - общинска
собственост обект М.» 2109/ ЛФ 2021 г., находящ се на територията на Община Сунгурларе, при
следните УСЛОВИЯ:

1.1. Средногодишен прогнозен обем за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен:
1.1.1. За първата година на договора. включваща периода от сключване на договора до

31.12.2022 г. обема е 745900 плътни кубически метра.
1.1 .2. За следвашите календарни години (2023г., 2024г.,2025г.,2026 г.,2027 г..2028 г..2029

г..2030 г..2031 г..2032 г.,2033 г.,2034 г.. 2035 г. и 2036 г. ) от действието на договора (с период 01.01.
до 31.12. на съответната година) количеството стояща иглолистна дървесина на корен от обекта.
предмет на търга. изразено в процент от годишното ползване на дървесина на Община Сунгурларе.
след утвърждаване за съответната година от Общински съвет Сунгурларе. по години за срока на
действие на договора е:
- за 2023год. - количсството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %
- за 2024год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2025год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2026год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2027год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2028год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2029год. - количеството иглолистна дървесинапредложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2030год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2032год. » количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2033год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2034год. , количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2035год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2036год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.

1.1.3. Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът
се задължава да закупи цялото добито количество дървесинана временен склад.

1.2. Началната цена за обекта. под която участниците не могат да правят валидни предложения
е: за Обект М 2109/ЛФ 2021 г. - 280867 (двеста и осемдесет хиляди осемстотин шестдесет и
седем) лв. без ДДС

1.3. Плащането ще се извършва по категории дървесина и по добити асортименти в срокове и по
начин описани в проекто - договора.

1.4. Срокът на договора е 15 (петнадесет) години. считано от датата на сключване на договор
със спечелия тайния търг участник. до датата на освидетелстванена всички сечища. но не по , късно
от 31.12.2036 год. През последната година от изпълнение на договора (2036год.), при наличие на
условията на чл. 80, ал. 7 от Наредбата срокът на договора се удължава с една година, но не по-
късно от 31.12.2037 година. Ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се подписва
допълнително споразумение. с което за текущата календарна година се определят обекта. в който ще
се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на дървесината но асортименти и



ДЪРВССНИ ВИДОВС, КЗКТО И стойността на Гаранцията 38 ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора. ДОПЪЛНИТСЛНОТО

споразумение влиза в сила, след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на
договора.

1.5. През 2022 г., цените (без ДДС), количествата и категориите дървесина. са както следва.
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Забележки:
- При продажбата на стояща дървесина на корен, за определяне размерите и качеството на

асортиментите се прилага Български държавен стандарт (БДС)
- Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие на договора се

извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и формирана и

разпределена пропорционално спрямо процентното увеличение по дървесни видове и асортименти.
Единичната цена на асортиментите, която купувача ще заплаща през 2022 г. се определя в
Приложение На 1 към договора.

- Добитата дървесина ще се предава в плътен куб.м. по аеортименти, с приемателно-
предавателен протокол в присъствието на лицензирания лесовъд на купувача, след подписване на
предавателно - приемателен протокол и предварително заплащане на дървесината. Мястото за
предаване " временни складове с местоположение. определено по технологичен план за
насажденията, включени в обекта.

- насажденията предмет на договора за 2022 година се определят в Приложение М: 1 към
договора. и предават на купувача с издаването на позволително за сеч за всяко едно насаждение и
изготвяне на приемо- предавателен протокол не по- малко от 3 дни преди започване на сечта.

Н. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ТЪРГА:

Търгът ще бъде проведен на 01.02.2022 г. от 11:00 часа в административната сграда на Община
Сунгурларе, находяща се на адрес: Област Бургас, Община Сунгурларе, гр.Сунгурларе,ул.”Георги
Димитров” 1032, етаж 2.

111. НАЧАЛНА ЕНА

Началната цена за обекта, под която участницитене могат да правят валидни предложения е:
- за Обект М 2109 /ЛФ 2021 г. - 280867 (двеста и осемдесет хиляди осемстотин шестдесет и

седем) лв. без ДДС

ПУ. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА/ИТЕ.

Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни.
краен срок до 12.00 часа на 31.01.2022 г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.



У. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок до
16.00 часа на 31.01.2022 г.

У]. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците следва да са търговци, регистрирани в
публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, притежаващи удостоверение за
регистрация за дейността добив на дървесина, като и да депозират в деловодството на Община
Сунгурларе, всеки работен ден от 9:00 - 16:00 часа, краен срок до 16:00 ч. на 31.01.2022 г.. оферта.
която задължително съдържа:

2) Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на
участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния
регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответнатадейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и
срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията
за провеждане на търга;

б) Декларация по образец, че участникът:

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

- не е обявен В НССЪСТОЯТСЛНОСТ И не е В ПРОИЗВОДСТВО ПО НССЪСТОЯТСЛНОСТ;

- не е В прОИЗВОДСТВОПО ЛИКВИДаЦИЯ;

- не е свързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с
Кмет на Община Сунгурларе, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната
общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

-не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

-няма парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган:

- е ВНССЪЛ В СРОК гаранция 38 участие В търга;

- ОТГОВЗРЯ на ТЗХНИЧССКИТС И КВЗЛИфИКЗЦИОННИТСИЗИСКВЗНИЯ 38 УЧЗСТИС В процедурата, а ИМСННО:

- Бензинов моторен трион - 5 (три) броя:
- Горски специализиран трактор-влекач + ] (един) броя:
- Булдозер - | (един) брой.

Забележки:



1. Като доказателства за установяване Наличието на ОбСТОЯТСЛСГВОТО - 5 бр. бСНЗИНОВИ МОТОРНИ

триона, участниците следва да представят заверени копия на фактури, доказващи правото на
собственост:

2. Като доказателство за установяване наличието на обстоятелствата - 1 бр. Горски
специализиран трактор-влекач и 1 бр. Булдозер, участниците следва да представят заверен документ
за правото на собственост, както и свидетелство за регистрация на МПС за всяка една от изброените
машини и талон за преминат годишен технически преглед.

Участниците следва да разполагатс човешки ресурс, както следва:
- 5 (пет) бр. секачи притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със

земеделска и горска техника;
- 1 (един) бр. водач на трактор - притежаващи съответнатакатегория Твк Г;
- 1 (един) бр. машинист на булдозер, притежаващи съответнатаправоспособност;

Забележка: Участниците трябва да има сключени трудови договори при петдневна работна седмица
и на пълен 8 часов работен ден с минимум 5 (пет) работника на длъжността „секач”, притежаващи
свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно
ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и с 1 (един) водач на трактор - притежаващ
съответната категория Твк Г и 1 (един) машинист на булдозер, притежаващ съответната
правоспособност.
Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП към датата на
подаване на оферти за участие в открития конкурс.

в) плик "Ценово предложение", като ценовото предложение следва да е изготвено по образец;

г) декларация по образец. че кандидата е запознат и ще спазва изискваниятана Регламент (ЕС) М.»

995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството ми на оператор,
който пуска на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

д) Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация,
свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина. който документ следва да удостоверява. че
търговецът прилага някоя от следните системи за:
- устойчиво управление на гори, или
- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Документът за съответствие е международен стандарт се представя и в превод на български
език.

е)-Документи доказващи наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на
дървесина в обект /обекти по чл. 206 от Закона за горите,

ж)Годишна справка от дневника на преработената дървесина за 2021 година, в обект/обекти по чл.
206 от Закона за горите доказваща преработката на не по малко от 50 на сто от количеството
дървесина в обект 2109/ЛФ 2021 г., предвидено за продажба през 2022 година.

з)3аявление до Община Сунгурларе по чл. 75, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинскасобственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти, подадено до 01.10.2021 г., че търговецът желае да
закупи дървесинапо асортименти и дървесни видове, предмет на настоящия търг.

и) Декларации по чл. 18. ал. 1, т. 3 от наредбата, букви от ..а“ до .,ж“ за всеки посочен подизпълнител
/ако участникът е предвидил подизпълнители в заявлението за участие/



2. Изискванията на чл.!8. ал. |. т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят
за управителите или за лицата, които представляват участника. съгласно Търговския закон или
законодателството на държава - членка на Европейския съюз. или на друга държава - страна по

Споразумението за Европейското икономическо пространство. където участникъте регистриран.
„ п3. Изискванията на чл. ! 8.ал. 1. т. 3. букви а и "е" от Наредбата се прилагат. както следва:

- при събирателно Дружество - за ВСЕКИ съдружник, освен ако С дружествениядоговор не е ВЪЗЛОЖСНО

управлениетона един съдружник ИЛИ на ДРУГО ЛИЦЕ;

- при командитно дружество - 32 неограничено ОТГОВОРНИТС СЪДРУЖНИЦИД

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от
тях:

- при СДНОЛИЧНО ДруЖССТВО С ограниченаОТГОВОРНОСТ - за управителя;

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

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

- ВЪВ ВСИЧКИ останали случаи. включително за чуждестранните лица - за лицата. КОИТО представляват
участника;

- в случаите. когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестраннотолице има повече от
един прокурист. декларацията се подава само за прокуриста. в чиято представителна власт е
включена териториятана Република България.

4..Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице. документите по
чл.!8 ал. | от Наредбата . които са на чужд език. се представят в официално заверен превод.

5. Нотариално заверено пълномощно в случаите. когато участникът присъства на конкурса,чрез свой
упълномощен представител - оригинал или заверено от участника копие.

УП. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.0фертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта. адрес за
кореспонденция. телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

2.В плика по предходната точка се поставят документите. изисквани от възложителя. както и отделен
запечатан пепрозрачеп плик "Ценово предложение". наименованието на участника и обекта. за който
той подава оферта.

3. ПЛИКЪТ "ЦСНОВО предложение" съдържат ПОПЪЛНСНО, подписано И ПОДПСЧЗТаНО предложение на

участника.



4.При Приемане на офертата ВЪрХУ плика се ОТбСЛЯЗВЗП“ ВХОДЯЩ номер. датата И часът на
получаването И ПОСОЧСНИТС данни се записват ВЪВ ВХОДЯШ. регистър по образец, за което на

приносителя се издава ДОКУМСНТ.

5.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан. прозрачен или скъсан
плик. Тсзи обстоятелствасе отбелязват в регистъра по т.4.

6.Възложителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не с
оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определенитесрокове.

УП]. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Определения за купувач участник, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на
сто от достигната стойност на обекта за 2022 година.

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за
купувач участник :

- парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ;

- банкова гаранция, учредена В полза на възложителя.

3. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след
писмено известие от Община Сунгурларе.

4. Когато определениятза купувач участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата
на парична сума, внесената от него гаранция за изпълнение служи за пълно или частично изпълнение
договора

1Х. РУГИ УСЛОВИЯ

1.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратьк от 90 календарни дни. считано от
насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

1.1.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.

1.2.Продавачът може да изиска ОТ класираните на първо и ВТОРО МЯСТО участници да удължат срока
на валидност на офертите СИ ДО момента на сключване на договора.

2. Купувачът се определя въз основа на оценка на офертите по критерия- НАЙ - ВИСОКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.

3.МЯС”ГО И СРОК за получаване, цена И начин на плащане на ДОКУМСНТаЦИЯТЗза участие В ТЪРГН;

-Участниците в процедурата могат да изтеглят документациятаот интернет страницата на Община
Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община Сунгурларе всеки работен ден от
9:00 - 16:00 часа. краен срок - 16:00 часа на 31.01.2022 г. Цената на тръжната документация е 25,00
(двадесет и пет) лева без ДДС.



4.Място и срок за подаване на офертите;

- Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок
до 16.00 часа на 31.01.2022 г.

5. Място. дата и час на провеждане на търга;

-Търгът ще бъде проведен на 01.02.2022 год. от 11:00 часа в административнатасграда на Община
Сунгурларе, находяща се на адрес: Област Бургас.Община Сунгурларе, гр.Сунгурларе, ул.,”Георги
Димитров” ”92, етаж 2.

6. ДОПУСКА СЕ наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник. Подизпълнителите
следва да отговарят на изискванията за предвидени за участие в процедурата а именно: да са
търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, притежаващи
удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина;

7. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да
поискат писмено разяснения по докумет-нацията за участие. В срок един ден от постъпване на
искането се публикува разяснението на интернет страницата на Община Сунгурларе. без да посочва
лицето. направило искането.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Община
Сунгурларе условия.

9. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или оттегли офертата си.

10..Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва.

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

1.КОМИСИЯТ3 започва работа В обявения В заповедта за откриване на търга час. след получаване на
списъка С УЧЗСТНИЦИ И ПРЕДСТЗВСНИТС оферти.

2. При ТЪРГ не са задължени. но имат право да ППИСЪСТВЗТ ЛИЧНО или чрез упълномощен
представител при работата на комисията след представяне на ДОКУМСНТ за самоличност и
ПЪЛНОМОПЦНО ОТ ппедставлявания.
3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на
постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява
информацията. посочена в заявленията на участниците. за която има служебен достъп.

4. Комисията отстранява от търга участник:



1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

3. който е представил оферта. която с непълна или не отговаря на предварително обявените условия
на възложителя.

5. Не се ОТВЗРЯТ И не се разглеждат ценовите ПРЕДЛОЖЕНИЯ на участниците, КОИТО са отстранени ОТ

по-нататьшно УЧЗСТИС.

6. В търга комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници и

съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение",
които са по- ниски предварително обявената начална цена, не участват в класирането.

7. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в

документациятаза участие в търга и определя класирания на първо и на второ място.

8. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник търга за конкретния обект
съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили
еднаква най-висока цена - при критерий най-висока цена;

9. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът
отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с
изискванията на той се обявява за купувач.

10. Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на
декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в деклариранитеобстоятелства.

11. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците. който
се предава на възложителя за утвърждаване.

12. Заседанията на комисията при търга до оценяване на офертите и изготвянето на протокола са
публични.

Х1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Комисията оценяваофертите по критерия НАЙ - ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.

За купувач ще бъде определен участника, предложил най- висока цена

ХП. ХОД НА ТЪРГА

ТЪНГЪТ протича В СЛСДНИТС СТЗПИС

Първи етап - регистрация на участниците за участие в търга, чрез вписване в Регистъра по

реда и часа на подаване на предложенията в деловодствотона Община Сунгурларе

Втори етап - ДОПУСКЗПС на кандидатите за участие ЧРСЗ проверка РСДОВНОСЧТП И

достоверносттана документите в офертата.

Трети етап - отваряне на пликове "Ценово предложение". обсъждане и оценка редовността
им.



Четвърти етап - класиране на участниците, съставяне И подписване на протокол за
проведения ТЪрГ

Пети етап -издаване на заповед за обявяване на класирането и определяне на КУПУВАЧ. или
прекратяване на процедурата.

Шести етап- назначаване на КОМИСИЯ за проверка на необходимите документи за сключване
на ДОГОВОР И съставяне на протокол

Седми етап- сключване на ДОГОВОР.

ХПН. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НАДЕПОЗИТИТЕ

Депозитите на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31, 32 и чл. 33 от
НУРВИДГТДОСПДНГП.

Х1У. СКЛЮЧВАНЕ НАДОГОВОР

1. Община Сунгурларе сключва писмен договор с участника, определен за купувач.

2.Договора по т.! се включват задължителновсички предложения на участника В хода на проведсния
търга. въз основа на които е определен за изпълнител.

3.Договорът се сключва в |4-дневен срок от:

|. влизането в сила на заповедта за определянена купувач, или

2. съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително
изпълнение.

4.При неявяване ИЛИ отказ на участника, Определен за купувач, Да сключи ДОГОВОР В срока ПО т. 3,
непредставяне на изискуемите Документи или недоказване с ТЯХ на декларират-ните обстоятелства
възложителят със Заповед определя за купувач участника, класиран на второ МЯСТО.

5. В срока по т.3 участникът, определен за купувач, е длъжен да представи:

5.1. всички необходими Документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпеченост, КОИТО е декларирал;

5.2. номер на документ за внасяне на Допълнителна парична сума - В случаите, когато Гаранцията за
изпълнение надвишава внесената Гаранция за участие. или учредена В полза на възложителя банкова
Гаранция за изпълнение на ДОГОВОРа;

5.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния
участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския
съюз. или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство. където участникъте регистриран;



5.4. документ за липса парични задължения КЪМ държавата, установени С ВЛЯЗЪЛ В сила акт на
КОМПСТеНТСН държавен орган;

(). Документите ПО Г.5 следва да са валидни КЪМ датата на подписване на ДОГОВОРд И се ПРСДСГаВЯТ В

оригинал ИЛИ заверено ОТ участника КОПИС. При представяне на заверено копие участникътПредставя
И оригинала за сравнение.

7. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния
участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския
съюз. или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, където участникът е регистриран се представя и за подизпълнителите в случаите, в

които е предвидено участието на такива.

8. В 3-дневен СРОК ОТ изтичането на срока ПО Т. 3 КОМИСИЯ, определена ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ, Проверява
редовността И съответствието На представените ДОКУМЕНТИ ПО Т. 5, за което се ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ.

ПрОТОКОЛЪТ се утвърждава ОТ ВЪЗЛОЖИТеЛЯ в 3-дневен срок И се публикува на интернет страницата
му.

9. Договор по т. 1 не се сключва с участник, определен за купувач. който:

|. в установения срок не представи документите по т. 5 или представените документи не отговарят
на условията за провеждане на процедурата;

2. има парични задължения КЪМ Държавата. уСТаНОВСНИ С ВЛЯЗЪЛ В сила акт на компетентен държавен
орган;

3. има парични задължения към Община Сунгурларе, установени е влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган, съответно - има задължения към общината, установени е влязъл в сила акт на
компетентен орган. когато възложител е община.

10. Когато за класирания на първо място и определен за купувач участник се установят
обстоятелстватапо т. 9. подт. 1, продавачът издава заповед, с която определя за купувач класирания
на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбитена
чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата.

11.13 случай. че ОТ момента на сключване на ДОГОВОР.?! ДО началото на неговото Изпълнение има срок
ПО-дЪЛЪГ ОТ 30 ДНИ. задължително В договора се включват клаузи за правата и ЗЗДЪЛЖСНИЯТа на
страните при евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства.

ХУ.ДРУГИ УСЛОВИЯ



!. Наеажденията. включени в обекта се предават на купувача от Кмета на Община Сунгурларе или от
оправомощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч и подписване на
предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се издават в присъствието
на лицензирания лесовъд на изпълнителя. който ги подписва .

2. В случай. че купувача не поиска позволително за сеч в определения от Община срок съгласно

Договора. Договорът може да се прекрати едностранноот Кмета на Община Сунгурларе.

3. СРОКОВВТС 38. ПЛЗЩЗНС на ЦСНЗТЗ. сроковете за издаване И ПОЛУЧЗВЗНе на ПОЗВОЛИТЕЛНОТО За сеч се
ОПРВДЗЛЯТВ ДОГОВОРЗ .

4. Плащането на цената се извършва на посочена в договора банкова сметка на възложителя.

5. Крайният срок за плащане на цената на обекта се определя в договора.

6.Начина на плащане на цената на обекта се определя в договора.

7. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по асортименти съгласно изискванията на
Спецификациятаза обекта.

Настоящите конкурсни условия са разработени съгласно изискванията на Закона за горите и
НУРВИДГТДОСПДНГП, като за неуредените положения в тях се прилагаНаредбата
За контакти и информация -инж. Д. Гавазов езам.кмет на Община Сунгурларе.



Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ...............................................................................................................
(име на юридическотолице)

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

представляван/оот(управител ПО съд. регистрация НЛП предитавнтел ПО ИЪЛН0,1101([21В)

В КВЧССТВОТО СИ на ..

Правя СЛЕДНОТОценове предложение:

За Обект Ка...... ........................... . ...... , на територията на Община Сунгурларе;

При начална цена за Обекта :

........................................ () лв. без ДДС
(словом)

Предлагам цена:

........................ ......„........() лв. без ДДС
(словам)

Гр. .. ................................. Подпис:.................................

Дата ............................... 2022 г. (печат)



образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по реда на чл. 18. ал. !. 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

Долуноднисаният.......................................................................................................................,
(собствено бащино фамилно име)

ЕГН ..................... .. ......... , адрес:... .................................................................... .
(постоянен адрес)

ЛИЧНО И В КЗЧССТВОТО МИна(управител , ъдружник, изп. Директор, прокурист и т.н)на .......................................................................(наименование
на [О./[ ми на [:!” участник в процедурата)

с ЕИК....................... . с адрес науправление,
тел./факс ...................................................... , е-тан:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден е влязла в сила присъда/ реабилитиран съм. за престъпление по чл.194 - 217, 219 - 260. 301 #
307. 32| и 321а от Наказателния кодекс;
2. Нредставляваниятот мен участник не е обявен в несъстоятелности не е в производство по несъстоятелност;
3. Представляваниятот мен участник не е в производство по ликвидация;
4. Не съм свързано лице по смисъла на 5 1, т. |5 от допълнителнитеразпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с кмета на Община
Сунгурларе;
5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;
7, Представляваниятот мен участник няма парични задължения кьм държавата и към Община Сунгурларе,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
8. Представляваниятот мен участник е внесъл гаранция за участие в търга;
9. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и квалификационните изисквания на
| [родавача за извършване на дейността.
Забележка:
Декларациятае СТВОГОлична И не може да бъде попълненаОТ УПЪЛНОМОЩСНО ЛИЦС.
1. Редът 33 Попълване на Декларацията И ОПРЗВОМОЩВНИТВ лица, КОИТО следва да Я попълват са изрично ПОСОЧСНИ В

тръжните условия, в съотв. с разпоредбата на чл.18, ал.2, ал,3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
ИЗПЪЛНЕНИСТО на ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТВ територии - държавна И общинска СОбСТВеНОСТ И за ползването на дървесина И

недървесни горски продукти
2. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител.който е

чуждестранно физическо ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ДЕКЛВРЗЦИЯТЕ, КЗКТО И ВСИЧКИ ДОКУМСНТИ. КОИТО са на ЧУЖД ЕЗИК. се
ПРЕДСТНВЯТОТ участника в официалнозаверен превод на български СЗИК.

ГОРССТОЯЩОТО ДСКЛЗРИРНМ ВЪВ връзка С УЧЗСТИС в ТЪРГ С тайно наддаване за сключване на дългосрочен
договор за продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии на Община
Сунгурларе

ИЗВССТНО МИ е. че 321 Деклариране на неверни ДЗПНН ПОСЯ наказателна ОТГОВОРНОСТ ПО реда На ЧЛ.313 ОТ

Наказателния КОДЕКС.

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

Гр ............. . ................... ( подпис)



образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

110 чл. 52, ал. 6 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/.
любопитно бащинофамилно име/

ЕГН .. ............................. притежаващ/а лична карта Мз ......................................... издадена на

.от с постоянен

адрес: ................................................... . ..............................................

в качеството ми на: .........................................................................................
/посочвосе качествою на лицето - управителили член на управителенорган /

/наименование на юридическото липс.

фитпчсскоголице и вид на *гьргонспа/

със седалище И адрес на управление:

..................................... тел./факс вписано в Търговския регистър при

Агенцията по вписвания с ЕИК .......... . ...............................

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

1.В качеството си на купувач на стояща дървесина на корен от обект . съм запознат с
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) М 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври
2010 година за определяне на задължениятана операторите, които пускат на пазара дървен материал
и изделия от дървен материал

2.Ще спазвам изискваниятана Регламент (ЕС) Ме 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
20 октомври 2010 г. в качеството ми на оператор, който пуска на пазара дървен материал и изделия
от дървен материал (ОВ, Е, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния
кодекс.
.................... 2022 г.

Декларатор: .

(подп ис)



образец
ЗАЯВЛЕНИЕ

участие в търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на
корен от горски територии-държавна собственост, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собсшеност и за ползването на

дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) от обект На 2109, наХОДЯЩ се на територията на Община
Сунгурларе

Ог .............................. .................................. сЕ..ГН
(управител ПО съд. регистрация Н.”!!! представител ИОППЪЛПОИОЦПК“)

Управител ( упълномощен представител) на..
(наименование на търаовецц)

СЪС седалище И адрес на управление: ............................................,
еЕИК, тел ...................... факс .................. ел.поща..........................

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Желая да участвам в ТАЕН ТЪРГ за търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен
договор за продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии на Община
Сунгурларе в:

2. Управляваната от мен фирма ........................................................................е регистрирана в

публичния регистър по чл.241 или съгласно 535. ал.8 от ЗГ за съответните дейности „Планиране и

организация на добива на дървесина” съгласно чл.233 ал.1 т.4 от ЗГ и притежава Удостоверение
М) ...........................................................................

3. Наетият по трудов договор лесовъд .

е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация
на добива на дървесина” съгласно чл.233 ал.! т. 2 от ЗГ и притежава Удостоверение
М............................................................................................

4. Срокът на валидност на офертата ми е
отварянето й.

5. При извършване на дейностите, предмет на договора ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА дА ПОЛЗВАМ

подизпълнител/и при извършване на дейност-га добив на дървесина. НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА.

КЗЛСНДЗРНИ ДНИ ОТ датата на

Подизпълнитепя/ите, който/които ще използвам при изпълнение на дейност-га добив на дървесина
е/са:

- с ЕИК номер на удостоверението за вписване в

публичния регистър по чл 241 от Закона за горите - ...;
- .. с ЕИК ........................, номер на удостоверението за вписване в

публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите > ...;
... .. . с ЕИК. номер на удостоверението за вписване в

публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите - ..;

6. Занознаг (а) сьм с всички условия и предмега на търга. както и с проекто-договора и се
считам обвързан с условията. задължениятаи отговорностите. пости с направеното от мен оферта.



7. Информиран/а съм, че органът, открил търга ще обработва и съхранява личните ми данни.
посочени в настоящия Документ за целите на провеждане на търга, като за целта ще предприеме
всички необходими според действащатанормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Гр.Супгурларс, ......................... 2022 г. ЗАЯВИТЕЛ:..............„.................
(подпис и печат)

Забележка: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи за участие в
търга.



ДОГОВОРМ /2022 г.
за продажба на прогнозни количества стояща иглолистна

дървесина на корен
Диес, 2022 г. в гр.Сунгурларе на основание чл. 79. ал. 1 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 /Наредбата/ и Заповед Ма ...... / .............2022 г. на Кмета на Община
Сунгурларе за определяне на КУПУВАЧ на открита със ЗаповедМз ....... / ...............2021
г. процедура за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, се сключи
настоящият дългосрочен договор между:
1. 1. ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ,с административен адрес: гр. Сунгурларе, обл. Бургас,
ул. Георги Димитров 2, ЕИК 000057250, представлявано от д-р Георги Кенов - Кмет,
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и
2. „ ............ ..... ” ., с ЕИК .. седалище и адрес на
управление - гр./с. ................. , община ............. ,ул.„ ..................... ” Ме .......... ,
представлявано от .................................- управител, наричано за краткост
КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
!. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
Чл.].(1)ПРОДАВАЧЪТ продава и прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху
стояща дървесина на корен, а КУПУВАЧЪТ се задължава да извърши добив на
дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад.
кубиране и рампиране на маркираната дървесина и да закупи количеството дървесина.
включено в обектМ 2109/ Лесосечен фонд 2021 г., попадащ на територията на Община
Сунгурларе.
(2) Предмет на продажба на дървесина от обект Мо 2109/ЛФ 2021 г. са маркираните за
сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на
сортиментна ведомост с общо прогнозно количество в размер на # ........00 плътни
кубични метра за първата година от действие на договора ( от датата на сключването
му. до 31.12.2022г.). Насажденията предмет на договора за 2022 година се определят в
ПриложениеМ 1 към договора. и предават на купувача с издаването на позволително за
сеч за всяко едно насаждение и изготвяне на приемо- предавателенпротокол не по- малко
от 3 дни преди започване на сечта
(3) За следващите календарни години (от 2023 г. до 2036 г.) от действието на договора (с
период 01 .01. до 31.12. на съответната година) количеството стояща дървесина на корен
от обекта, предмет на търга, изразено в процент от годишното ползване на дървесина на
Община Сунгурларе по години за срока на действие на договора е:
- за 2023год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %
- за 2024год. , количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2025год. , количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2026год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2027год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2028год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2029год. „ количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2030год. „ количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2032год. , количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.



- за 2033год. * количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2034год. » количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2035год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.
- за 2036год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2022г. +/- 3 %.

(4) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни.
Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите
когатодобитите количествадървесина са по - малко от предвидения обем за съответната
година от действие на договора, както и когато същите надвишават първоначално
посочения прогнозен обем дървесина. Купувачът се задължава да закупи цялото добито
количество дървесина на временен склад.
(5) В случай. че при осъществяване на дейността бъде добито и закупено по-малко
количество дървесина от договорираното количество дървесина по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от
насажденията. Община Сунгурларе не предоставя допълнителни количества дървесина.
Под по - малко количество дървесина се имат предвид случая, когато купувачът е добил
цялото маркирано количество дървесина, но въпреки това добитото количество не
достига договореното за добив и продажба количество дървесина.
(6) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни.
Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите
когато добитите количества дървесина ще надвишат първоначално посочения прогнозен
обем. както и се задължава да закупи всички добити количества.
(7) При продажбата на стоящата дървесина на корен, за определяне размерите и

качеството на асортиментите се прилага Български държавен стандарт (БДС)

Чл.2. Дейностите. предмет на настоящия договор, включващи действията посочени в
предходния член. се извършва съгласно утвърдени от служител на продавача
технологични планове и в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредба На

8 за сечите в горите и другите нормативни и поднормативни актове за работа в горите.
Чл.3.(1) Насажденията (отдели/подотдели) за всяка една година от действието на
договора се предават на КУПУВАЧА с издаването на позволително за сеч (поотделно за
всяка наша/(дение , ч.ч. 52. ал. 5 от Наредба М 8 за сечите в горите). и изготвяне и
подписване на Предавателно-приемателенпротокол, както следва:
1. не по - малко от 3/три/ дни преди започване на сечта за 2022 год.;
2. за следващите години от действие на договора. не по - рано от 01.01. на годината. за
която е сключено допълнителното споразумение, но не по „ малко от З/три/ дни преди
започване на сечта.
Позволителните за сеч и протоколите се изготвят в присъствието на лицензирания
лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.
(2) Позволителнитеза сеч се издават от оправомощено от кмета на Община Сунгурларе
длъжностно лице, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице регистрирано в публичния
регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на КУПУВАЧА.
Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол
по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището.
(3) От деня на получаване на Позволителното за сеч и съставяне/подписване/ на
Предавателно-приемателния протокол, определените насаждения за продажба на
дървесина се считат за предадени от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, и върху
КУПУВАЧАпреминава отговорността по опазване на горите от пожари и неправомерни
действия до деня на окончателно приключване на добива на дървесина и

освидстелстване на насажденията.



(4) След приемане на насаждението/ята от КУПУВАЧА, рискът от случайно похабяване
на отсечената. не извозена на временен склад. не рампираната. както и на извозената и

рампирана на временен склад дървесина, но не транспортирана е за сметка на
КУПУВАЧА.
11. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Срокът на договора е от датата на сключването му до датата на
освидетелстване на всички сечища, но не по - късно от 31.01.2036 год. През
последната година от изпълнение на договора (2036 год.) и при наличие на
хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата срокът на договора се удължава с една
година, но не по-късно от 31.12.2037 год.
Ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се подписва допълнително
споразумение, с което за следващата календарна година се определят насажденията, в
които ще се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на
дървесината по асортимснти и дървесни видове, както и стойността на гаранцията за
изпълнение на договора. Допълнителното споразумение влиза в сила, след представяне
на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
При наличие на хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата гаранция за изпълнение за
2022 год. се възстановява частично, предвид разпоредбата на чл. 77, ал. 5 от Наредбата
гласяща, че гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество,
за годината (2022 г.), през която не е добито цялото количество дървесина, се
освобождава след добиването на недобитата част, съответно се задържа при не
извършено ползване на прехвърлената за следващата година дървесина в размер
съответстващ на неизпълнението. Настоящата хипотеза е относима и за следващите
години от действието на договора.
Изпълнението на договора през първата година от неговото действие - 2022 г., свързано
с осъществяване предмета на търга, в т.ч.добива и извоза на прогнозните количества
иглолистнадървесина на временен горски склад, покупката и транспортирането й, ще се
изпълняват от купувача за негова сметка.
Ш. ЦЕНИ и НАЧИННА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Общата прогнозна стойност за първата година от действие на договора
е:..... ............лева(...... хиляди и
лева без ДДС.) Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие
на договора се извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен
кубичен метър и формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното
увеличение по дървесни видове и асортименти. При наличие на разлики между
количествата действително добита дървесина и посочените в тръжната документация,
заплащането ще се извършва от купувача по начина посочен по - горе и на единични
цени по дървесни видове и асортименти, съгласно Приложение М 1 към настоящия
договор. За всяка следваща година от действие на договора се изготвя ново Приложение
На 1 за конкретната година, което е неразделна част от Споразумението по чл. 80, ал. 1,
т. 1 от Наредбата.
(2) За следващите години от действие на договора цените на асортиментите дървесина
се определят въз основа на анализите по чл.4,ал.4,т.4 и т.5 от Наредбата, чрез които е
определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с

процента на завишение. ако е достигнат такъв при провеждане на процедурата.
Плащането на цената ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин:
1. Първата вноска е в размер на не по-малко от 10 (десет) на сто от договорираната цена
с включено ДДС и се внася от Купувача, до 3 дни от подписване на договора. Не се
допуска транспортиране на дървесина. ако не е внесена авансова вноска по договора.



2. За следващите години от действие на договора Първата вноска е в размер на не по-
малко от 10 (десет) на сто от договорираната цена с включено ДДС и се внася от
Купувача. до 3 дни от влизане в сила на подписаното споразумението по чл. 4, абзац
втори от настоящия договор. Не се допуска транспортиране на дървесина. ако не с
внесена авансова вноска по договора.
3. След изчерпване на авансовата вноска КУПУВАЧЪТ заплаща действително добитите
количества дървесина до края на следващия месец след приемането на дървесината. но
преди издаване на превозни билети за същата.
4. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от
направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-
предавателен протокол дървесина.
5. Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с
допълнителното споразумение обща цена и по единични цени по дървесни видове и

асортименти. съгласно Приложение М.» 1 за конкретната година, неразделна част от
споразумението.
(3) Към стойността по предходните алинеи се начислява законоустановения размер на
данък добавена стойност.
(4) Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на авансовата
вноска.
(5) Издаването на фактури за закупената дървесина се извършва по реално получени
количества асортименти на база подписаните предавателно - приемателни протоколи.
При промяна в данните на банковата сметка, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми
КУПУВАЧА. в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването
се считат за редовно извършени.
(6) Плащането за всяка следваща година ще се извършва. съгласно определената с

допълнителното споразумение обща цена и по реда на чл. 5, ал. 2 от настоящия договор.
Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ПРОДАВАЧА
Чл.6 (1)ПРОДАВАЧЪТима право:
1. Да получи авансовите вноски по договора и паричната равностойност на дървесината
предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия в Раздел 111.

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без с това да
пречи на КУПУВАЧА за спазването на технологичните изисквания и правомерното
извършване на дейностите, като дава задължителни указания и препоръки на
КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на договора в писмена форма.
3. Да издава разпореждания за временно спиране или прекратяване на дейностите,
свързани с изпълнение на договора, при констатиране на:
3.1. Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
3.2. Неспазване на изискванията на ЗЗБУТ;
3.3. Неспазване на противопожарните и др.изисквания;
3.4.Ф0рсмажорни обстоятелства по смисъла на 5 1, т. 23 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и

недървесни горски продукти .

4. Да изисква от КУПУВАЧА, при сключване на договора писмена информация за
всички лица. които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите
промени в тази информация.
5. При наличие на обективни причини налагащи промяна в интензивността на сечта в
някое от насажденията, включени в настоящия договор и след извършена
инвентаризация ПРОДАВАЧЪТ сключва анекс с КУПУВАЧА за извършване на добива
на допълнително инвентаризираното количестводървесина в насаждението и закупуване



на същото, при запазване на договорените единични цени по асортименти дървесина за
даденото насаждение.
6. Когато в резултат на биотични и абиотични въздействия възникне необходимост от
промяна на предвидената по ГСП (ЛУП) вид сеч в насажденията и същото налага
приоритетно провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в тях, предвидената вид
сеч се заменя със съответната вид сеч, като добитото допълнително количество
дървесина следва да бъде закупено от КУПУВАЧА. В този случай страните се
задължават да подпишат анекс, с който да уредят отношенията си във връзка с
продажбата на дървесина, при гарантиране интересите на двете страни.
7. При сключване на анекс към договора в случаите по т. 6 и т. 7 КУПУВАЧЪТ се
задължава преди подписване на съответния анекс да представи актуализирана гаранция
за изпълнение на договора.
8. При сключване на анекс за осъществяване на добива на допълнителното количество
дървесина по т. 6 и т. 7, ако е предвидено да бъдат добити асортименти, които не са
предмет на договора, продажната цена за същите се определя, като цените на
асортиментите дървесина и дървесни видове, които не са предмет на договора се
определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при
провеждане на процедурата. като се увеличават с процента на завишение, ако е достигнат
такъв при провеждане на процедурата.
9. При констатиране на отклонения, свързани с с размерите и качеството на асортименти
дървесина, които се добиват и продават на територията на Община Сунгурларе и/или
нарушения при изпълнение на договора да информира КУПУВАЧЪТ и изисква от него
качествено изпълнение на задълженията по договора.
10. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и

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

при форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на
горските пътища.
11. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при
наличпи количествадървесина па временен склад.
12. Поиска от КУПУВАЧАза негова сметка да осъществи изпълнението на определените
в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

(2) ПРОДАВАЧЪТима следните задължения:
1. Предадс на КУПУВАЧА или оправомощено от него лице и в присъствието на
регистрирация му лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на тереНа
граници (съгласно Наредба На 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в
обекта. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен
предавателно-приемателен протокол в срок не по-мапко от 3 (три) работни дни преди
започване на сечта. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ
предава всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на
искането. За следващите години предаването на насажденията става по следния начин:
не по - рано от 01 .01. на годината, за която е сключено допълнителното споразумение и
минимум 3/три/ дни преди започване на сечта.
2. Да предаде позволителните за сеч и технологичните планове за изпълнение на
възложените дейности за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с
ПОДПИСВаНСна предавателно - присматслните ПРОТОКОЛИ 110 Т. 1.

3. Да осигури свой представител за приемане и предаване на дървесината в срокове и по
начин, уговорени в настоящия договор.
4. Да освидетелства сечищата в обекта и състави протоколи за това.



5. В 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена покана да осигури свой
представител за приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина.
Приемането на дървесината може да бъде инициирано (: писмена покана и от страна на
ПРОДАВАЧА при налични количества дървесина на временен склад.
6. Да изготви протокол за приемане и предаване на дървесината на временен склад до
размера на авансовата вноска.
7. Да издава на Купувача превозни билети до размера на внесената авансова вноска.
8. Да осигури на КУПУВАЧА достъп до насажденията. включени в обекта. както и да
осигури проходимост на горските пътища за движение с подходящи превозни средства
на КУПУВАЧАдо насажденията. включени в обекта.
9. Да издава разрешително за достъп до горски територии в изпълнение на настоящия
договор.
10. Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно
утвърдения технологичен план. правилното й разкройване по асортименти, както и за
недопускане на повреди по стоящия дървостой. уплътняване на влажни и меки почви,
повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.
1 1. Да прехвърли на КУПУВАЧАсобствеността върху реално добита на временен склад
дървесина след подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното
заплащане.
12. Разглежда и утвърждава при установена необходимост. предложените от
КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от
насажденията. включени в обекта.
13. Уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни
обстоятелства по смисъла на 5 1. т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата,
както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в
насажденията. предмет на договора. и да приложи доказателства за това. В тези случаи
страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
14. Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните
пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.

(3) Задълженията по предходната алинея ПРОДАВАЧЪТ извършва лично или чрез
оправомощен представител.
УЛРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА КУПУВАЧА
Чл. 7. (1) КУПУВАЧЪТима право:
1. Да изисква приемането и предаването на дървесината в договорените срокове.
2. Да получи необходимотосъдействие за изпълнение на предмета на настоящия договор
(предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч,
подписване на приемателно-предавателени протоколи, технологични планове и
освидетелстване на сечищата).
3. Да заменя посочените подизпълнители, в случаите в които е посочил че ще ползва
такива за осъществяване на дейността в обекта. при условие че новите подизпълнители
отговарят на изискванията, определени в процедурата.
4. Да заяви писмено промяна на одобрения от ПРОДАВАЧА технологичен план за
конкретното насаждение.
5. В случай. че не бъде добито цялото договорено за съответната година количество
дървесина на корен КУПУВАЧЪТ може да добие недобитото количество единствено и
само през следващата година.
6. Да поиска от ПРОДАВАЧА сечта в насажденията, предмет на договора. да бъде
временно спряна. в случай. че техническото изпълнение при маркирането на дърветата



за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от НаредбаМ 8 от 2011 г. за
сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.
7. Да получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до
размера на внесените авансови вноски.
8. Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина. след
подадена заявка до ПРОДАВАЧА.

(2) КУПУВАЧЪТима следните задължения:
1. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд:
- за подписване от негова страна при изготвянето на предавателно-приемателните
протоколи за предаване на насажденията, при получаване на позволителните за сеч, при
предаване на технологичните планове в срокът по чл. 6, ал. 2, т. 1, при освидетелстване
на сечището/та и съставянето на констативен/и протокол/и за това.
- при осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на Община
Сунгурларе и/или РДГ, както и подписване на констативни протоколи от извършените
проверки.
2. Да създаде необходимата организация и осигури нужното техническо оборудване за
извършване на дейностите по договора.
3. Да извърши качествено дърводобивни дейности и да почисти сечището/сечищата по
указания в позволителното/те за сеч начин/и, съгласно одобрените технологични
планове и в сроковете по настоящия договор.
4. Да отсича всички маркирани дървета и извърши възложените дейности съгласно
одобрения технологичен план за конкреТНото насаждение.
5. Да информира ПРОДАВАЧА за приемане и предаване на действително добитото и

налично на временен склад количество дървесина.
6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в
случаите които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.
7. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и
приемане на трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което
се изготвя и подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.
8. Да присъства лично или да осигури свой писмено упълномощен представител за
окачествяване, приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. За
същото се изготвя протокол за приемане и предаване и се подписва от присъстващите.
9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа
безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него
лица.
10. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след
съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в
съответствие с разпоредбите на Наредба На 4 от 2013 г. за защита на горските територии
срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и
други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

10.1. да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА
по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви,
повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;
102. при продължително влошени атмосферни условия А завишена влажност, да
преустанови изпълнението на горскостопанската дейност, включително след
предписания на служители на Община Сунгурларе и/или РДГ , както и при други
предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на
почвите;



103. да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до
общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и
полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина
им на трайно ползване;
1 1. Да съхранява и опазва пътищата. хидротехническите съоръжения и всички подземни
и надземни съоръжения. намиращи се в и в близостДо насажденията. включени в обекта.
12. Да разкройва най-рационално добитата дървесина. с цел получаване на максимален
обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината .

13. Да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство,
регламентиращитранспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за
техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената
инфраструктура.
14. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на
извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.
15. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на
ПРОДАВАЧА информация необходима за осъществяването му.
16. Да не предоставя на трети лица правото на стояща дървесина на корен включена в
насажденията предмет на настоящия договор с изключение на посочените от него
подизпълнители.
17. Да организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан
от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не
уврежда горските пътища.
18. Да уведомява при необходимост предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо
транспортиране на дървесина от обекта.
19. При настъпване на форсмажорни обстоятелства(стихийни бедствия - наводнения.
встровали и др.). водещи до невъзможност за работа в насажденията КУПУВАЧЪТ е
длъжен да уведомиПРОДАВАЧА писмено в 3 дневен срок от настъпване на събитието.
Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол.
20. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва
добив на дървесина. на основание чл.52, ал.5 от Наредбата.
21. Да внася авансови вноски в размерите и сроковете, съгласно чл. 5. ал. 4 от настоящия
договор.
22. Да закупува всички видове асортименти дървесина, добити на временен склад в
обекта.

!

23. В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за
съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да заплати
недобитото количество по договорените за същата година цени, преди подписване на
допълнителното споразумение за следващата година. Заплатеното количество е
прогнозно и при разлики между реално добитата дървесина и количеството на
предварително заплатената по асортименти, Купувачът заплаща стойността на приетата
дървесина, преди нейното транспортиране или Продавачът възстановява надвнесената
сума. след окончателното добиване и транспортиране на прехвърлената дървесина, в
размер надвишаващ стойността на предварително платената.
24. В 7-дневен срок от получаване на известие (уведомление) от страна на ПРОДАВАЧА
за налична на склада дървесина, да осигури свой представител за приемане на същата с
подписване на предавателно , присматслсн протокол;
25. В 10-дпевен срок, считан от датата на подписване на протокола по т. 17 да организира
извозването и транспортирането й с подходяща техника, с цел запазване на горската
инфраструктура.



(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен
стандарт. издаден от независим орган по сертификация. свързан с дейността Добив и
преработка на дървесина през целия срок на действието договора.
(4) Изискването за представяне на сертификат. свързан с дейността добив на дървесина
се отнася и по отношение на подизпълнителите, които КУПУВАЧЪТ ползва при
изпълнение на дейността добив на дървесина.
и. САНКЦИИ и нвустойки.
Чл.8.(1) Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия
договор и представя гаранция в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договореното
за съответната година. Гаранцията за изпълнение за 2022 г. се предоставя при сключване
на договора, а за всяка следваща календарна година от срока на действие на договора се
предоставя до 3 дни след сключване на споразумението по чл. 4 от настоящия договор.
Гаранцията за изпълнениесе предоставяпод формата на учредена в полза на Община
Сунгурларе банкова гаранция, издадена от местна или чужда банка или парична сума
внесена по сметка на Община Сунгурларе, по избор на купувача.
В случай, че купувачът представи банкова гаранция за изпълнение в нея следва да е
посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Кмета на Община
Сунгурларе.
(2) Гаранцията за изпълнение на договора за всяка година от срока на действие на същия
се актуализира до стойността. определена с допълнителното споразумение по чл. 80. ал.
1 от Наредбата. За периода, през който средствата са престояли законно по сметката на
Община Сунгурларе не се дължат лихви.
(3) В случай, че през текущата календарна година купувачът не добие цялото реално
маркирано за съответната текуща календарна година количестводървесина на корен, той
се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени,
като има право да добие недобитото количество дървесина единствено и само през
следващата година. В този случай гаранцията за изпълнение, съответстваща на
недобитите количествадървесина се освобождава след цялостно приключване на добива
в насажденията или се задържа в случай на неизпълнение на това задължение.
(4) При забава на заплащането на авансовите вноски в уговорените с настоящия договор
срокове. Купувачът дължи неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден от
стойността й за период не по-дълъг от 20 (двадесет) дни. След изтичане на този срок
ПРОДАВАЧЪТима право да прекрати едностранно договора.
(5) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор. рискът
от случайното поврежданена дървесината или погиването й вследствие на форсмажорни
обстоятелства преминава върху Купувача от момента на изтичане на тези срокове. При
просрочванена 7-дневния срок по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящиядоговор ПРОДАВАЧЪТ
съставя протокол за наличната на склад дървесина, който се изпраща на КУПУВАЧА,
като втория дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на приетата и не предадена
дървесина за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на същата.
(6) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ап. 2, т. 24 от настоящия договор по вина
на Купувача, същият дължи магазинаж в размер 0,20 лв./плътен м3 за намиращите се на
склад дървени материали.
(7) Страните се договарят сумите по чл. 8, ал. 4, ап. 5 и ал. 6 от настоящия договор да се
удържат от авансовите вноски.
(8) При съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на
КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ може да задържи гаранцията за изпълнение.
(9) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните има право на
обезщетение за причинените вреди, в случай че същите са в размер по - голям от
договорените неустойки, при условията гражданското и търговско право.



(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица
щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесенитещети са за сметка
на КУПУВАЧА.
(1 1) Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по
него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции
и непреодолимасила и други обстоятелства. възникнали след сключването на договора.
в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
(12) ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от
КУПУВАЧА гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното
насаждение, за което ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задължението си по чл. 6, ал. 2, т. 1,

т. 2 и ”г. 8 от договора.
(13) За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТдължи на
ПРОДАВАЧАнеустойка, в следните случаи и размери:
1. По чл. 7, ал. 2, т. 1 от договора - неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА
гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което
се отнася неизпълнението.
2. По чл. 7, ал. 2, т. 12 » неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на по- ценния
асортимент.
3. По чл. 4 от договора , неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на
недобитата дървесина. Стойността недобитото количество дървесина се изчислява за
един плътен кубичен метър, като общата стойност за недобитото количество за обекта се
раздели на общото количество дървесина от обекта.
4. При неизпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 2, т. 10 - неустойка в размер на
стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги
отстрани за собствена сметка.
5. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на КУПУВАЧА,
ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение като
неустойка по договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава от отговорността за
възстановяване на ПРОДАВАЧА на реално претърпените от него вреди, в случай, че
размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високият размер на вредите бъде
установен по съдебен ред.
УН. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА
Чл.9 ( 1) Настоящия договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане срока на договора;
3. когато по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата, поради която КУПУВАЧЪТ или подизпълнителят вече не отговарят на
някое от изискванията на ПРОДАВАЧА;
4. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е
подписал декларация с невярно съдържание;
5. когато са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и
качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива,
допуснати от подизпълнителя/ите;
6. дейността се извършва от подизпълнители. които не отговарят на изискванията
заложени в търга;
7. в случай. че страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари,
съгласно чл. 80, ал. 9. т. 1 от Наредбата;



8. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи
внесената от КУПУВАЧАгаранция за изпълнение, в случай, че КУПУВАЧЪТ откаже да
заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора срокове;
9. КУПУВАЧЪТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
10. Са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора неотстраними
отклонения от определените с договора срокове. технологични и качествени показатели
за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от
подизпълнителя;
1 1. КУПУВАЧЪТне представидокументите по чл. 7, ал. 2, т. 35 от договора или престане
да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата;
12. КУПУВАЧЪТ не представи документа/ите по чл. 7, ал. 3 и/или ал. 4 от договора в
срока по чл. 80. ал. 9, т. 1 от Наредбата.

(2) ПРОДАВАЧЪТможе да прекрати договора с едностранно писмено уведомление. без
да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:
1. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на
насажденията, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай
прекратяванетосе отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение, за
което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и
размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на КУПУВАЧА се възстановява
надвнесената сума.
2. В други случаи, предвидени в 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, Закона за горите и подзаконовите
нормативни актовете.
(3) Когато в процеса на изпълнение на договора ПРОДАВАЧЪТ констатира отклонения
на изпълнението от определените технологични и качествени показатели за извършване
на дейността. които могат да бъдат отстранени от КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ може:
1. да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените
в договора технологични и качествени показатели.
2. да прекратидоговора и да получи от КУПУВАЧА стойността само за реално добитата,
извозена на временен склад и приета с протокол дървесина.
(4) В случаите по ал. 1

, от ТЗ до т.6 вкл., както и по ал.3, т.2 гаранцията за изпълнение не
се връща. В тези случаи ПРОДАВАЪТ не дължи на КУПУВАЧА обезщетения за
пропуснати ползи и неустойки за вреди.
(5) С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят
договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на 5 1, т.
23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции,
възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно
невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е
транспортирана от времененсклад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА
гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки
и престации за пропуснати ползи.
(6) ПРОДАВАЧЪТможе да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без
да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 3, и при
констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията.
включително такива, допуснати от подизпълнителя, които КУПУВАЧЪТ откаже да
отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата
дървесина и всички дължими суми по договора.



(7) КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление. като
внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни.
ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 6. ал. 2 от
договора. В този случай ПРОДАВАЧА дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 30
% /тридесет процента/ от пълната стойност на договора. изчислена на база оставащите
години на действие на договора. считано от момента на предсрочното му едностранно
прекратяване от страна на КУПУВАЧА.

УНЪСПОРОВЕ и СЪОБЩЕНИЯ
Чл.10 (1)Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и уведомления
помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, телекс.
електронна поща, препоръчана поща или е заведена в деловодството на Община
Сунгурларе или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно
възпроизвеждане на изявлението. Разменените между страните електронни изявления.
дори и да не са подписани с квалифициран електронен подпис. се считат за направени от
съответната страна.
(3) Адресите за кореспонденция на страните са:
1. ЗА ПРОДАВАЧА: .................................е-тай1
2. ЗА КУПУВАЧА: .................................... ........ е-тай

(4)При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от
страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира
писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа
се считат за редовно връчени.
Чл.]! (1)Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие.
изразено в писмена форма, без да се променят съществено условията, при които е бил
проведен търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.
(2) Изменение на договора се допуска и в случаите. когато в резултат на непреодолима
сила се налага промяна в сроковете на договора.
Чл.12 ( 1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез
преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.
(2) За всички въпроси. неуредени в настоящия договор. се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:


