УСЛОВИЯ
за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина по
Обекти от териториалния обхват на дейност на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“

1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ за откриване на процедурата: чл. 69 във връзка с чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.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
Процедурата се открива, организира от ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“- ОБЩИНА
СЛИВЕН в съответствие с реда и условията, предвидени в „Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти“.
Вид на процедурата: „Търг с явно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни
количества добита дървесина от териториалния обхват на дейност на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси“.
2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
„Предварителната продажба на прогнозно количество добита дървесина, включена в Обекти за
настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2022 г. на ОП „Земеделие, гори
и водни ресурси“, ОБЩИНА СЛИВЕН подробно описани в настоящата документация, както следва:
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3. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:
➢ Търгът ще се проведе на 17.06.2022 г. в зала 119 в административната сграда на Община
Сливен от 15:30 часа.
➢ Когато на явния търг е допуснат само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга при
цена, не по – ниска от обявената начална цена.
➢ Органът открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:
1) не е подадено нито едно заявление за участие;
2) кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;
3) първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
4) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата;
5) са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
6) възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът открил
процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й;
7) определеният за спечелил конкурса не представи гаранция за изпълнение по договора;
➢ Заповедта за прекратяване подлежи на обжалване по реда на АПК.
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4. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА.
Добитата дървесина ще се получава от временни горски складове с местоположение,
определено по технологичен план за насажденията, включени в съответния обект, по график посочен в
настоящите тръжни условия, респективно Договора за покупко-продажба. Прехвърлянето на
собствеността се извършва след съставяне на предавателно-приемателен протокол и извършените
административни услуги. Заплащането на дървесината се извършва по банков път по сметка на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси“, посочена в договора чрез предварителни авансови вноски.
Размерът на авансовите вноски по договора е равен или по-голям от стойността на партидното
количество дървесина, което предстои да бъде транспортирано от купувача. Същите се заплащат преди
или в деня на издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното
количество дървесина.
Началната цена е без ДДС, гаранциите за участие и стъпките за наддаване за съответните
обекти са посочени в таблицата по т.2 от настоящите условия.
Цената, която купувачът трябва да заплати е 20 % /двадесет процента/ авансово от
достигнатата при търга цена в тридневен срок от сключване на договора.
Размерът и качеството на отделните сортименти са съгласно БДС.
Участниците в търга не могат да предлагат по ниска от посочената начална цена на
обектите.
Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба ще бъдат издължавани до края на
договора.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Гаранцията за участие в търга, определена при условията на чл.9а, ал.2 е във връзка с
чл. 55, ал.3, т.2 от „Наредбата“ по обекти е в размер на 5 на сто от началната стойност на
обекта, съответстващи на посочена в т.4 от настоящата заповед и е:
За ОБЕКТ 2206 – 560,60лв.
Определената гаранцията за участие е без ДДС за обекта предмет на процедурата.
Внася се единствено под формата на парична сума в сметка на Възложителя по банков път,
съответно: ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон СливенIBAN: BG 28 SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .
Внесените гаранции за участие в настоящия търг, да се освобождава или задържа по
реда и условията на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“.
6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА определена съгласно условията и реда на
чл.9а, ал.5, т.2, във връзка с чл.55, ал.3, т.7 от «Наредбата» в размер на 10 % /десет на
сто/ от достигнатата на търга цена за съответния обект и се представя в една от
следните форми:
✓ парична сума, внесена по сметка на продавача;
✓ банкова гаранция, учредена в полза на продавача
Определената гаранция се внася по банков път по банкова сметка: ОП „Земеделие,
гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN: BG 28
SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .
Когато участникът, определен за спечелил търга избере да представи, гаранция за
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да
бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза ОП ”Земеделие,
гори и водни ресурси”, да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след
приключване на договора, както и че същата ще се освобождава след изрично
писмено известие от Директора на ОП„Земеделие, гори и водни ресурси” .
Гаранцията за изпълнение, издадена от българска банка се представя в оригинал при
подписване на договора от участника, определен за спечелил търга.
Гаранцията за изпълнение на сключеният договор се освобождава по реда на чл.33
от „Наредбата“ и съгласно договорените отношения.

2

Забележка: Kогато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да
бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за
частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение, съгласно
чл.9а, ал.8 от „Наредбата“.
7. ЦЕНА И МЯСТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
Кандидатите могат да изтеглят документацията за участие в „търга с явно наддаване”, която се публикува
на интернет страницата на Община Сливен (http://mun.sliven.bg/targove-konkursi), съгласно чл.9в от
Наредбата.
➢ Комплект от конкурсните документи може да се получи в касата на Общинско предприятие
„Земеделие,гори и водни ресурси”, гр.Сливен,ул.”Цар Симеон” № 5, всеки работен ден от
8,30 часа до 16,30 часа с краен срок за закупуването им до 09,30 часа на 17.06.2022 г., срещу
заплащане на не възстановими 25,00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, която се внася в брой
в касата.
8. ДЕПОЗИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В
ЯВНИЯ ТЪРГ
➢ Оферти за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на административната сграда на
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“, в гр.Сливен, с адрес гр.Сливен,ул.”Цар Симеон” № 5 всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок на подаването им 12:15 часа на
17.06.2022 г. Кандидатите се записват в специален регистър по реда на подаване на
документите. В регистъра се отбелязват часът и датата на подаването на документите за
участие. Документи, изпратени по пощата или подадени след обявения краен срок не се
приемат.
➢ За да бъде допуснат до участие в явния търг, кандидатът е необходимо да представи следните
документи:
1.Заявление за участие по образец за съответния обект;
2. Документ за внесена гаранция за участие – платежното нареждане следва да бъде заверено с мокър
печат на банката-наредител. В този документ трябва да е посочен обектът, за който се отнася внасяната
гаранция, вида на процедурата, посочване на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“.
3. Декларация по чл. 58, ал. 1 т. 3, б. „а”, б. „б” „в”, „г”, д”, „е”, „ж” от НУРДВИДГТДОСПДНДГП
приложения образец – попълва се от управителя /управителите на търговеца.
4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез упълномощен представител.
5. Документите за участие се подават от кандидата или от упълномощено от него лице в деловодството
на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ в непрозрачен запечатан плик. Върху плика кандидатът
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Върху плика
кандидатът отбелязва номерът на обекта, за който кандидатства, поредният номер, датата и часът на
получаването.
6. Документ удостоверяващ липсата на задължения към Община Сливен /срок на валидност 1 месец от
датата на издаване/
7. Документ удостоверяващ липсата на задължения към Общинско предприятие „Земеделие, гори и
водни ресурси“ /срок на валидност 1 месец от датата на издаване/
8. Не представянето на някои от изискуемите документи от страна на кандидата е основание за
неговото недопускане или отстраняване от участие в явния търг.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато кандидат за участие в явния търг представя заверено от него копие от
документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях и при поискване
задължително представя оригиналите на комисията за сравнение.
9. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
➢ Всички документи се представят само в един екземпляр.
➢ Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни
функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва
да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал или копие, заверено от
кандидата) за изпълнение на такива функции.
➢ Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език, а в
случай, че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат
придружени с превод на български език.
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➢
➢

При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания
или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето,
упълномощено от кандидата да го представлява.
Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат
от съответния кандидат с гриф “Вярно с оригинала“.

10. РАЗНОСКИ ПО ЯВНИЯ ТЪРГ
Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на необходимите за участие в явния търг
документи и ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ не заплаща тези разходи, независимо от изхода на
явния търг.
Представените документи не се връщат на участниците.
11. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедурата по провеждане на явния търг ще бъде открита на 17.06.2022 г. от 15.30 часа в
административната сграда в зала 119 на Община Сливен, на адрес гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител”
Присъствието на кандидатите или на техните упълномощени представители е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Не се разглеждат документи, подадени от кандидат, чийто представител не
присъства на заседанието.
Търгът се провежда по следния ред:
Председателят на тръжната комисия обявява обекта на търга, началната цена и допуснатите до
участие в него кандидати. Председателят или определен от него за водещ търга-член на комисията
обявява последователно нарастването над началната цена. Всяко увеличение е в размер една стъпка.
Наддаването се извършва от допуснатите до участие кандидати, които вдигат раздадените им
номера и обявяват гласно размера на цената.
В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да
купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се закрива, а внесените от тях
гаранции за участие не се възстановяват.
Печели този от участниците, който първи заяви, че купува на обявената от водещия цена;
Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигнатата цена
и закрива търга.
12. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК И
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ПО ДОГОВОРА
Органът открил процедурата за провеждане на търг с явно наддаване, сключва писмен договор
за покупко-продажба на дървесина за съответния обект с определения в заповедта купувач.
Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на
купувача, или издаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително
изпълнение.
При отказа на участника, определен за купувач, да сключи договор в определения по-горе срок,
органът, открил търга, предлага сключване на договор на участника, класиран на второ място.
Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който в 14-дневния срок за сключване
на договор не представи:
1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът няма
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
и/или ОП „ЗГВР“ ще извърши служебна проверка за наличие на парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
2. Документ за внесена или учредена в полза на органа открил процедурата, гаранция за
изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, където участникът е регистриран;
Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът няма
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който:
1. в установения срок не представи документите по т. 12.1, 12.2 и 12.3;
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2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
3. има парични задължения към общината, респ. ОП „ЗГВР“.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата , която се внася от участника, определен за купувач, може да бъде в
размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие
или в случай когато размера на гаранцията за участие се препокрива с размера на гаранцията за
изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. Условията за
това се уточняват преди сключване на договора за продажба.
Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписването на договора и се
представят в оригинал или заверено от участника копие.
При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.
Условията за провеждане на процедурата са съставени съгласно разпоредбите 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 от тях.

ДИРЕКТОР :…………………………….
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Д. Йорданова/

СЪГЛАСУВАЛИ:
КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………….....
/А.Къчева/
ЮРИСКОНСУЛТ: ……………..
/И.Рандев/
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