УСЛОВИЯ
За участие в търг с ЯВНО наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен в Обект № 1902, вкл. подотдели 58 „а“, намиращ се в землището
на село Стара река, Община Сливен, горска територия – общинска собственост, в
териториалния обхват на дейност на Община Сливен. Продажбата се осъществява,
съгласно чл.46 т.1, във връзка с чл.49, ал1, т.1 от „Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна собственост
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”(Обн. ДВ бр.96 от
06.12.2011г., изм. и доп., ДВ. бр.90 от 16.11.2012 г.), /за краткост „Наредбата“ или
„Наредбата за дейностите в горите“ /

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ
1.1. Тази процедура се провежда за определяне на Купувач на прогнозни количества
стояща дървесина на корен в горски територии- общинска собственост в
териториалния обхват на Община Сливен.
1.2. Извършването на дейности по ползване на дървесината по т.1.1 от тези условия,
които са предмет на търга ще се извършват за всеки един Обект по подотдели,
съгласно асортиментите в приложенията по Български държавни стандарти(БДС),
както следва:
Приложение за

Обекти № 1902 /58 „а“ /
СОРТИМЕНТИ

чбор
ббор
58 "а"
гбр
общо:
всичко за обекта:
Гаранция за участие
1902

19
2
21
21

76
77

1444
154
0
1 598
1 598

лв./
пл.м 3

47
1

67
69

48
48

3149
69
0
3 218
3 218

цена

куб.м

лв./
пл.м 3

3

55

3
3

165
0
0
165
165

колич.

цена

куб.м

лв./
пл.м 3

7

33

7
7

231
0
0
231
231

технол.д-на
колич. цена
куб.м

15
1
16
16

Стъпка за наддаване
Срок за изпълнение на дейност

лв./
пл.м 3

33
33

ОБЩО

ДЪРВА
дърва за огрев

495
33
0
528
528

колич. цена
куб.м

лв./
пл.м 3

10

33

9
19
19

38

колич.

Общо

куб.м

колич.

Общо

цена

Общо

лв./
пл.м 3

колич.

Общо

куб.м

Общо

обект отдел дърв.
№ подотдел вид колич. цена

СРЕДНА
тънки трупи
технол. д-на

18-29см

над 30см

Общо

ЕДРА

цена
куб.м

330
0
342
672
672

101
4
9
114
114

5 814
256
342
6 412
6 412

320.60 лв.
70.00 лв.
29.12.2019 год.

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесина
за обектите е 29.12.2019 год.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
2. Търгът с явно наддаване ще се проведе, както следва:
2.1. Провеждането на търга за Обект 1902 е на 18.02.2019г. от 14.00 часа, в зала 119
в административната сграда на Община Сливен;
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2.3. Когато за обекта има допуснат само един кандидат, същият се обявява за
спечелил обекта, при цена не по-ниска от обявената от Продавача в заповедта, начална
цена за Обекта;

III. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА
3. Началната обща цена за извършване на дейностите (ползване на дървесина на корен)
в Обект № 1902, вкл. подотдели 58 „а“, намиращ се в землището на село Стара
река, Община Сливен, са посочени в т.1.2 от Раздел I от тези условия.
Общата цена за обекта е 6 412(шест хиляди четиристотин и дванадесет лева) лв.
без ДДС.

IV. ВРЕМЕ, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОГЛЕД НА ОБЕКТ
№ 1902
4. Оглед на Обекта може да се извърши при условия и във време, както следва:
4.1. Всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа за времето от публикацията на
обявата, с краен срок за извършване на огледа до 11:00 часа на 18.02.2019г.
4.2. За да се извърши оглед на Обекта, кандидатът трябва да представи документ за
закупени тръжни документи. Огледът се извършва в присъствието на представител
на ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”. Разходите за огледа на обекта, са за сметка
на кандидата.
4.4. За удостоверяване на извършения оглед, както и за обстоятелствата от
осъществяването му, се съставя „Констативен протокол за оглед“ /по образец/,
подписан от присъстващите на огледа лица, като един оригинален екземпляр остава в
процедурното досие.

V. РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА
ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТИТЕ
5. Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за купувач представя
гаранция за изпълнение;
5.1. Размер, начин, място, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в
процедурата:
a) Гаранцията за участие е абсолютната сума за съответния обект, посочена в
Раздел I, точка 1.2 от тези условия и е в размер на 5 % /пет на сто/ от общата стойност
определена за извършване на дейностите, съгласно чл.9а, ал.2 от „Наредбата за
дейности в горите.
b) Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична
сума, внесена по сметка на Общинско предприятие „Земеделие,гори и водни
ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN: BG 28 SOMB 9130 33 610 64500 , BIC
CODE: SOMBBGSF .

c) Гаранцията за участие следва реално да е постъпила по посочената сметка на
предприятието, в рамките на деня на провеждането /първа и втора дата/ на търга.
Съответният внесен документ (заверено копие или оригинал) се прилага към
комплекта от изискуеми документи за участие в търга за всеки обект .
d) Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие за Обектите е до 12:15 ч. на
18.02.2019г.
2

5.2 ПРОДАВАЧЪТ освобождава гаранцията за участие на:
a) отстранените кандидати и на участниците, които не са класирани на първо или
второ място за всеки обект, в срок 3 /три/ работни дни след изтичането на срока за
обжалване на заповедта за класиране /определяне на купувач/;
b) класираните на първо и на второ място- след сключването на договора за
продажба на стояща дървесина на корен.
5.3 ПРОДАВАЧЪТ задържа гаранциите за участие, когато кандидатът в процедурата:
a) оттегли документите си за участие след изтичането на срока за подаването им;
b) обжалва Заповедта на органа открил процедурата за определяне на купувач – до
решаване на спора с влязло в сила решение ;
c) е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор за
покупко-продажба в определения срок.
5.3.1 При прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се
освобождават в срок 3/три/ работни дни след влизането в сила на Заповедта за
прекратяване.
5.3.2 Продавачът освобождава гаранциите по т.5.1., без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
5.4 Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора от участника,
определен за купувач :
a) Гаранцията за изпълнение на договора, съгласно чл.9а, ал.3 от „Наредбата“ е
абсолютна сума, в размер на 5 % от общата стойност на достигната на търга
цена за съответният обект;
Сумата, която внася участника, определен за купувач за всеки обект, може да бъде в
размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за
участие. Условията за това се уточняват преди сключването на договора за конкретния
обект за възлагане на дейности.

b) Гаранцията за изпълнение се представя при сключването на договора за
покупко-продажба на стояща дървесина на корен, съгласно чл.52, ал.4 от
„Наредбата“;
c) Гаранцията за изпълнение за всеки обект, се представя в една от следните
форми:
✓ парична сума, внесена по сметка на продавача, съгласно т.5.1 буква „b“ от
тези условия;
✓ банкова гаранция, учредена в полза на продавача.
Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова
гаранция, учредена в полза ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”, безусловна
и неотменяема в оригинал, издадена от българска банка, тя се представя в
оригинал при сключване на договора за продажба. Когато купувачът
представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава
след изрично писмено известие от продавача.
d) Купувачът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
5.4.1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциятя за
изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора за продажба
(чл.33, ал.2 от „Наредбата“, във вр. с чл.56 от „Наредбата“) .
Забележка: При довнасяне на гаранцията за изпълнение, ПРОДАВАЧЪТ И
КУПУВАЧЪТ уточняват формата, начина и реда, по които да сторят това, преди
сключването на договора за продажба.

VI. ПРАВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
КАНДИДАТИТЕ
И
НЕОБХОДИМИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
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6. Кандидатите, които участват в процедурата по ползването на дървесина, за да бъдат
допуснати до участие в търга, трябва да отговарят на показатели за минимално
техническо оборудване и професионално- квалификационни изисквания на
заетите за работа лица, както следва:
6.1 Кандидатите да бъдат юридически или физически лица;
6.2 Кандидатите да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия,
съгласно чл.242, ал.1 и сл. от ЗГ ) и да притежават Удостоверение за
регистрация, съгласно чл.241 от ЗГ;
6.3 Член на управителния орган на кандидата или физическото лице, с което
кандидата има сключен трудов договор, трябва да е вписан/o в регистъра за
упражняване на лесовъдска практика за дейността планиране и организация на
добива на дървесина.
6.4 Кандидатът трябва да декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда, /освен
ако е реабилитиран/, за:
a) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК;
b) подкуп по чл. 301-307 от НК;
c) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321 а от НК;
d) престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;
e) престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;
6.5 Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване в
несъстоятелност.
6.6 Да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура,
съгласно националните законови и подзаконови актове.
6.7 Да не е лишен от право да осъществява търговска дейност.
6.8 Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
/ЗПУКИ/ с кмета на Общината и с директора на ОП”Земеделие, гори и водни
ресурси”
6.9 Да не е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;
6.10 Да няма парични задължения към държавата и към Община Сливен, респ.
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, с влязъл в сила акт
на компетентен държавен орган;
6.10.1. Кандидат, който е извършвал дейност по ползване на дървесина в
горските територии, общинска собственост и не е изпълнил договора си,
поради което му е задържана гаранцията за изпълнение, няма право да
участва в настоящия търг.
6.10.2. Кандидат, който е спечелил търг за продажба на дървесина в срок до
6 (шест) месеца преди датата на търга и не е сключил договор с Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, няма право да участва в
настоящия търг.
6.11 Кандидатът да представи препоръка за „положителна търговска репутация”
от Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, ако има
приключен обект в предприятието /валидна 1 месец от датата на издаване/.
6.12 Кандидатът, който не е извършвал дейност в горски територии, собственост
на Община Сливен, да представи препоръка/и за „положителна търговска
репутация” за добро изпълнение на дейността за ползване на дървесина от
горски територии за последната една година от ДГС/ДЛС, друга Община, в
които е работело дружеството/ЕТ, като валидността на издадените „търговски
репутации” да е в срок до 6 ( шест) месеца преди датата на разглеждане на
тръжните документи;
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6.13 Когато кандидатът не е извършвал ползване на дървесина от горски територии,
държавна или общинска собственост, представя декларация (образец), че до
датата на подаване на тръжните документи не е извършвал дейност в горски
територии- държавна и общинска собственост.
6.14 Да разполага с минимални технически и кадрови възможности, за изпълнение
на дейностите, както следва:
6.14.1. За Обект № 1902
✓ Да притежява технически възможности за извършване на услугата „Сеч и
извоз на маркирана дървесина до временен склад“, собствени минимум 3
броя БМТ. Доказва със заверени от кандидатите копия от документи (договор
за покупко – продажба, фактура, и др.) Кандидатът трябва да представи
документ удостоверяващ регистрацията им по реда на „Закона за регистрация и
контрол на земеделска и горска техника” /ЗРКЗГТ/, (обн. Дв. бр.79/1998г., изм. и
доп., ДВ бр.22/2003г.), както и че същите са преминали ежегодния технически
преглед, съгласно правното предписание на чл.232, т.2 от ЗГ, ЗРКЗГТ и
подзаконовите актове за прилагането им.
✓ Да притежава на територията на Република България собствен или нает
специализиран трактор. Кандидатът трябва да представи документ
удостоверяващ регистрацията му по реда на „Закона за регистрация и контрол
на земеделска и горска техника” /ЗРКЗГТ/ обн. Дв. бр.79/1998г., изм. и доп., ДВ
бр.22/2003г./, както и че същият е преминал ежегодния технически преглед,
съгласно правното предписание на чл.232 , т.2 от ЗГ, ЗРКЗГТ и подзаконовите
актове за прилагането им. Доказва със заверени от кандидатите копия от
документи (договор за покупко – продажба, фактура и др.)
Квалифициран персонал:
✓ Назначени на трудов договор 3 бр. лица на длъжност „секач”, притежаващи
свидетелство за придобита правоспособност за работа с земеделска и горска
техника, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ. Трудовите договори
могат да бъдат и срочни, като крайният срок на договора покрива срока за
изпълнение за съответния обект. Горепосочените обстоятелствата се доказват
със заверени от кандидата копия от договори и справка за регистрацията им в
НАП.

✓ Назначен на трудов договор 1 брой водач на специализиран трактор,
притежаващ свидетелство за придобита правоспособност за управление
на „специализирана и специална самоходна горска техника”– категория
„Твк-Г”,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на работниците, съгласно чл.13, ал.4, т.3 от ЗРКЗГТ във
връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ. Трудовите договори могат да бъдат и срочни,
като крайният срок на договора покрива срока за изпълнение за
съответния обект. Горепосочените обстоятелствата се доказват със
заверени от кандидата копия от договори и справка за регистрацията им в
НАП.

6.14 Изискванията от т.6.4., т.6.7 и т.6.8. от тези условия се отнасят и за
управителите и членовете на управителните органи на кандидата или за
лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или
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законодателството на държава- членка на Европейския съюз или на друга
държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, където кандидатът е регистриран.
6.15 Изискванията от т.6.4. и т.6.7 се прилагат както следва:
6.16.1. При събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения
договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
6.16.2 При командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
6.16. 3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко
управители - за всеки от тях;
6.16.4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
6.16.5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите,
съответно на управителния съвет;
6.16.6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е
възложено управлението;
6.16.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата;
6.16.8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато
чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на търговскаблика
България.

6.16 Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице, документите от т.6.4. до т.6.10 от тези условия които са на
чужд език, се представят в официално заверен превод.
6.17 Обстоятелствата от т.6.4. до т.6.10. и т.6.13. се доказват с декларация по
образец, приложен към тръжната документация.

VII. НЕОБХОДИМИ (ИЗИСКУЕМИ) ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ТЪРГА ЗА ОБЕКТИТЕ
7. За да бъдат допуснати до участие в търга, кандидатите трябва да представят
следните документи:
7.1 Заявление (образец);
7.2 Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
7.3 Документ за закупена тръжна документация (заверено копие или оригинал );
7.4 Декларация за обявяване на обстоятелствата т.6.4. до т.6.10. от тези условия
(образец- чл.58 от „Наредбата“)
7.5 Удостоверение за регистрация на физическото лице по т.6.3 в публичния
регистър по чл.235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната
дейност, с когото кандидатът – търговец има сключен трудов договор и
регистрацията на същия в НАП;
7.6 Удостоверение за регистрация на кандидата–търговец за вписване в публичния
регистър към ИАГ по чл.241 от ЗГ за съответната дейност;
7.7 Кандидатът да представи препоръка/и за “положителна търговска репутация”,
или декларация (образец), че до датата на провеждане на търга не са извършвали
ползвания на дървесина от горски територии – държавна или общинска собственост.
Когато кандидата е извършвал дейности в горските територии на територията на
община Сливен, той задължително представя препоръка издадена от Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” /валидна 1 месец от датата на
издаване/.
7.8 Подписан и подпечатан на всяка страница от кандидата проект на договор;
7.9 Нотариално заверени пълномощни на лицата, упълномощени да представляват
търговците;
7.10 Попълнен протокол за оглед (образец);
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7.11 Приложени документи от т. 6.14 доказани по реда и по начина посочени в от
тези тръжни условия.
7.12 Документ удостоверяващ липсата на задължения към Община Сливен.
7.13 Списък на представените от кандидата документи и подписан от него.

Забележки:
1. Всички изисквания и документи от тези условия са минимално изискуемите,
които осигуряват на кандидата допустимост до участие в търга;
2. Когато кандидат участва за повече от един Обект, то той прилага
еднократно в (големия плик) документите от т. 7.4 до т.7.7; т.7.9 и т.7.12 (поради
тяхната общо-валидност и приложимост към определен момент), а документите от
т. 7.1 до т. 7.3; т.7.8 и т.7.11 се прилагат поотделно за всеки един Обект, за когото
кандидата желае да наддава.
3. Документите от т. 7.1 до т. 7.11 се представят в оригинал, или като
заверено от кандидата копие, с изключение на декларацията по т. 6.4 до 6.10, които
се представя само в оригинал.
4. Непредставянето на някой от горепосочените документи от т. 7.1 до т.
7.12 или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за
отстраняване от участие в конкурса. Оригиналът на нотариално завереното
пълномощно се показва на комисията, при поискване от нейна страна, в деня на
процедурата.
5. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от прилаганите
документи, той трябва да е положил своя подпис и печат върху тях с гриф „вярно с
оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за
сравнение.
6. Разноските по изготвяне на офертата е за сметка на кандидата. ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси“ не заплаща тези разноски, независимо от изхода на
открития конкурс за кандидата.
7. Представените документи не се връщат на кандидата.

VIII. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ.ЦЕНА И НАЧИН НА
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
8. Тръжните документи се закупуват от касата на Общинско предприятие ”Земеделие,
гори и водни ресурси”, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа, с краен срок
за закупуването им до 09:30 ч. на 18.02.2019 г., срещу заплащане на цена от 25.00
лв. /двадесет и пет лева/, без ДДС, която се внася в брой в касата на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси”.

IX. МЯСТО УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА
УЧАСТИЕ
9. Кандидатите могат да подават своите документи в деловодството на ОП”Земеделие,
гори и водни ресурси”, като по този начин се регистрират за участие в търга както
следва:
9.1 Кандидатите или упълномощени техни представители, за да участват в
процедурата, подават изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик /голям
плик/ в Общинско предприятие ”Земеделие,гори и водни ресурси”, както следва:
a) Всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30ч., с краен срок за подаване на
документите за участие до 12:30 ч. на 18.02.2019г.;
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X. НАЧИН НА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
10.1 При изготвяне на документите за участие всеки кандидат трябва да се придържа
точно към обявените от Възложителя условия. Върху плика(големия) кандидатът
следва да е записал своето име, № на обекта, за който кандидатства, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес.
10.2 При приемане на документите върху големия плик се отбелязват входящ номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър
по образец /„Регистър на постъпилите документи за участие”/, за което на
приносителя се издава документ.
10.3 Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в
регистъра.
10.4 Документи за участие може да се представят и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай
кандидатът е длъжен да представи на продавача всички документи, които не са в
електронен вид по горепосочения ред преди изтичането на срока за подаване на
документите за участие.
10.5 До изтичане на срока за подаване на документите, всеки кандидат може да
промени, допълни или оттегли документите си.
10.6 За допускане до участие в търга, кандидатите е необходимо да представят
посочените в т.7 документи.
10.6. Присъствието на кандидатите или техните представители е задължително.

XI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
11.1 В наддаването кандидатите участват лично или чрез свой представител по
пълномощие или съдебна регистрация. Едно физическо лице не може да
представлява повече от един кандидат в търга с явно наддаване. Всеки кандидат
може да бъде представляван на търга само от едно лице.
11.2 Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и
представените от тях документи.
11.3 Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните
упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства
представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията
отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с
документите му.
11.4 Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и
проверява дали са оформени съгласно изискванията.
11.5 Комисията проверява наличието на всички документи на кандидатите.
11.6 Комисията отстранява от участие в търга кандидат :
1. Който не е представил някой от изискуемите документи и те са представени във
вид и съдържание, различни от изискваните;
2. За когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
а именно:
- че е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран, за
престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- че е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
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- че е в производство по ликвидация;
- че е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на
ЗПУКИ с кмета на Община Сливен и/или Директора на ОП „ЗГВР“;
- че е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
- че е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- че има парични задължения към държавата и Община Сливен, респ. Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;
3. който не отговаря на обявените изисквания на продавача към кандидатите за
участие в търга.
11.7 След допускане на кандидатите до следващия етап на търга, комисията предоставя
на всеки от кандидатите пореден номер за участие.
11.8 Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и
стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена,
като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков
сигнал.
11.9 Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат
предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от
председателя цена. Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и
другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
11.10 Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят
на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение,
обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
11.11 Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната на
търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класирания на
второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. Когато
потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият кандидат и
класираният на второ място се определят чрез жребий.
11.12 Когато участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с една
стъпка по-ниска от достигнатата, класирания на второ място се определя
посредством жребий.
11.13 Когато участва повече от един кандидат, но само един от тях е потвърдил
началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един кандидати
са потвърдили началната цена, спечелилият кандидат и класираният на второ място
се определят чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на
допуснати до участие кандидати, които не са потвърдили началната цена.
11.14 Действията на комисията до изготвяне на протокола са публични.
11.15 Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един кандидат,
но при започване на наддаването присъства само един, присъстващият кандидат се
обявява за спечелил търга при цена, не по-ниска от обявената в заповедта начална
цена за обекта, след потвърждаването й.
11.16 Когато в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга
при цена, не по-ниска от обявената начална цена за обекта.
11.17 Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторна дата , когато:
11.17.1. В срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно
заявление за участие;
11.17.2. В срока, определен със заповедта за откриване на търга има подадено заявление за
участие, но няма допуснат кандидат;

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЯВЕНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.1 Директорът на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“, открил търга, го
прекратява с мотивирана заповед, когато:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

не е подадено нито едно заявление за участие;
кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;
първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата;
са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията , при които е обявен;
възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и
които органът, открил процедурата, не би могъл да ги предвиди при откриването
и;
определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение на
договора;
когато участниците в търга, след изрична покана от председателя не изявят
желание да купят, включително и по начална цена. В този случай гаранциите за
участие не се възстановяват.

XIII. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С УЧАСТНИКА
ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ.
13.1 Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за купувач на
прогнозните количества на стояща дървесина на корен. За всеки посочен обект, се
сключва отделен договор и документите, преди сключването му, се изискват за
всеки договор поотделно.
13.1.1. В договора се включват задължително всички предложения на участника
направени в хода на проведения търг, въз основа на които е определен за
купувач.
13.1.2. Договорът се сключва в 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за
определяне на купувача, или съобщаването на заповедта за определяне на
купувач, когато е допуснато предварително изпълнение.
13.1.3. При отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор в
срока по т.2 Продавача предлага сключването на договор на участника,
класиран на второ място.
13.2 Продавачът сключва писмен договор за продажба на дървесина на корен в горски
територии с определения за купувач участник в търга, само когато купувачът
представи, следните документи:
13.2.1. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за
изпълнение на договора;
13.2.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които
представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, където кандидатът е регистриран.
13.2.3. Да предостави подписана декларация (по образец приложена в тръжните
документи) по чл.52,ал.6 от „Наредбата“ с която декларира,че ще спазва
изискванията Регламент (ЕС) № 995/2010г. на Европейския парламент и на
Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите,
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр.
295 от 12 ноември 2010 г.).
13.3 Документите по предходната точка 13.2 следва да са валидни към датата на
подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата
копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за
сравнение.
13.4 Договора не се сключва с участник, определен за купувач, който:
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13.4. 1. в установения срок не представи документите по точка 13.2;
13.4. 2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен държавен орган- извършва служебна проверка за наличие на
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган и/или участникът представя удостоверение от НАП
за наличие на парични задължения към държавата,;
13.4. 3. има парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
13.5 Обстоятелствата, при които сключеният договор Раздел 12 се прекратява, както
реда и сроковете за това, се определят в самия договор.
XIV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНИТЕ ЗА СЕЧ,
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА
ДЪРВЕСИНА
14.1 Началната обща цена за ползване на дървесина на корен, е посочена в т.1.2. на
Раздел I от настоящите условия. Общата цена за всеки обект е без ДДС.
Купувачът трябва да заплати авансова цена за Обект № 1902 - 20 % от
достигнатата при търга цена в 7-дневен срок от сключване на договора и не по късно
от издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната
дървесина.
14.2 Позволителните за сеч се получават в 7-дневен срок от подписване на договора по
реда на и начина описани в договора.

ДИРЕКТОР :
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Д. Йорданова/
СЪГЛАСУВАЛИ:
КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………….....
/А.Къчева/
ЮРИСКОНСУЛТ: ……………..
/И.Рандев/

Лице за контакт: Иван Рандев
Teлефон: 044/66 31
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