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ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ
КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПОПАДАЩИ В ОБЕКТ: ОТДЕЛ 158,
ПОДОТДЕЛ 158, ЧАСТ ОТ „Е“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „С“ С
ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „Л“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000
ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 30.000 ДКА И ОТДЕЛ 159, ПОДОТДЕЛ 159, ЧАСТ ОТ
„И“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ
40.000 ДКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.22.206 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГ ВИД
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА” И В ОБЕКТ: ОТДЕЛ 160, ПОДОТДЕЛ 160, ЧАСТ ОТ „З“ С
ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „Е“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000
ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 20.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С ОБЩА
ПЛОЩ ОТ 20.000 ДКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.65.2 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ
„ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА”– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА
„МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-37/08.05.2009 Г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК-СОФИЯ.

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
(съдържание)
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПОПАДАЩИ В ОБЕКТ: ОТДЕЛ 158, ПОДОТДЕЛ 158, ЧАСТ ОТ „Е“ С ОБЩА
ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „С“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „Л“ С ОБЩА
ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 30.000 ДКА И ОТДЕЛ 159, ПОДОТДЕЛ 159, ЧАСТ
ОТ „И“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 40.000 ДКА ОТ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.22.206 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА” И В
ОБЕКТ: ОТДЕЛ 160, ПОДОТДЕЛ 160, ЧАСТ ОТ „З“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „Е“ С ОБЩА
ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 20.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С ОБЩА
ПЛОЩ ОТ 20.000 ДКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.65.2 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГ ВИД
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА”– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И
КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОДОБРЕНИ СЪС
ЗАПОВЕД № РД-18-37/08.05.2009 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК-СОФИЯ.
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ТР ЪЖНИ УСЛОВИЯ
За участие в търг с явно наддаване продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен,
попадащи в Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща
площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000
дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ
от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и
в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000 дка от
поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив,
одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.

I. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА – ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. НАЧАЛНА
ТРЪЖНА ЦЕНА И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
І.1. Предмет на търга:
Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в с. Маноле, както
следва:
Обект :

Поземлен
имот №

Населено
място

Отдел, подотдел

Обект: отдел 158, подотдел 158,
част от „е“ с обща площ на частта
от 10.000 дка; част от „с“ с обща
площ на частта от 10.000 дка;
част от „л“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща
площ на частите от 30.000 дка и
отдел 159, подотдел 159, част от
„и“ с обща площ на частта от
10.000 дка, представляващи част
с обща площ от 40.000 дка от
поземлен имот № 47086.22.206 и
Обект: отдел 160, подотдел 160,
част от „з“ с обща площ на частта
от 10.000 дка; част от „е“ с обща
площ на частта от 10.000 дка или
обща площ на частите от 20.000
дка, представляващи част с обща
площ от 20.000 дка от поземлен
имот № 47086.65.2

-47086.22.206
-47086.65.2

Общо
прогноз
но
количес
тво
лежаща
маса в
пл.куб.м

Начална
тръжна
цена в лв.
без ДДС

Размер на
гаранция
та за
участие в
лв. без
ДДС

45133.92

71793.77

Стъпка на
наддаване
в лв.
без ДДС

Цена на
тръжната
документа
ция в лв.
без ДДС

3589,69

100.00

с. Маноле

2217.57

ЗАБЕЛЕЖКА: Достигнатата цена за всеки сортимент от даденото насаждение
се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и началната
тръжна цена за обекта. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС,
доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.
Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената на
реално добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от
договорената се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се
доплащат от купувача по достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб.
м., посочени в настоящата документация. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал.
1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.
І.2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване

І.2.1. Общата начална тръжна цена за предварителна продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на добитото количество дървен материал от маркираните през 2015 г в
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 04.08.2015 г. за
изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб. м.тополи по т.
1., попадащи в Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000
дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от
10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с
обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от
поземлен имот № 47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна
гора” и в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка;
част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София е в размер на 71793.77 лева без ДДС. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл.
6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.
Общата начална тръжна цена за предварителна продажба на добитото количество
дървен материал от маркираните през 2015 г в стоящо положение и сортиментирани със
сортиментни ведомости от 04.08.2015 г. за изчисляване на обема и категориите на
маркираната дървесина в плътни куб. м.тополи по т. 1. е образувана, като съгласно чл. 15,
ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за управление на горските територии общинска собственост
на Община „Марица” цените по сортименти са съобразени с цените за продажба на
дървесина и недървесни продукти на Търговско преприятие „Държавно горско стопанствоПловдив”, както следва:

Цена за
продажба

Обща
стойност

на корен

без ДДС

без ДДС

/к. 3 по к.
4/

куб.м.

лв./куб.м.

лв.

к.3

к.4

к.5

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ; част от „с“;
част от „л“ с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159,
подотдел 159, част от „и“ с обща площ на частта от 10.000
дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от
поземлен имот № 47086.22.206 и отдел 160, подотдел 160, част
от „з“ и част от „е“ с обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен
имот № 47086.65.2

2217.57

32.37497

71793.77

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ; част от „с“;
част от „л“ с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159,
подотдел 159, част от „и“ с обща площ на частта от 10.000
дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от
поземлен имот № 47086.22.206

1359.14

32.22189

43794.06

Подотдел -158, част „е”

285.47

30.68394

8759.35

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

285.47

30.68394

8759.35

Едра

169.24

Обект /Отдел/Подотдел/Сортимент

к.1

Трупи от 30 до 49 см

Дървесен
вид

к.2

И-214

Количество

84.80

37.60532

6364.32

40.1

3400.48

Трупи от 18 до 29 см

И-214
Средна

Трупи от 15 до 17 см

84.44
19.42

И-214

Технологична дървесина

И-214

Дребна
Технологична дървесина

8.07
11.35
16.63

И-214
Дърва

35.1

2963.84

27.17775

527.79

30.1

242.91

25.1

284.89

25.10

417.41

16.63
80.18

25.1

417.41

18.08202

1449.82

ОЗМ

И-214

29.86

37.6

1122.74

Дърва за огрев

И-214

50.32

6.5

327.08

Общо за подотдел – 158, част „е”

285.47

30.68394

8759.35

Подотдел -158, част „с”

234.79

31.47845

7390.83

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

234.79

31.47845

7390.83

Едра

143.35

37.86038

5427.29

Трупи от 30 до 49 см

И-214

79.14

40.1

3173.51

Трупи от 18 до 29 см

И-214

64.21

35.1

2253.77

27.21635

432.74

Средна

15.9

Трупи от 15 до 17 см

И-214

6.73

30.1

202.57

Технологична дървесина

И-214

9.17

25.1

230.17

25.10

341.36

25.1

341.36

Дребна
Технологична дървесина

13.6
И-214

Дърва

13.6

19.20310

1189.44

ОЗМ

И-214

61.94
25.3

37.6

951.28

Дърва за огрев

И-214

36.64

6.5

238.16

Общо за подотдел – 158, част „с”

234.79

31.47845

7390.83

Подотдел -158, част „л”

403.68

33.16177

13386.74

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

403.68

33.16177

13386.74

Едра

265.25

38.12658

10113.08

Трупи от 30 до 49 см

И-214

160.56

40.1

6438.46

Трупи от 18 до 29 см

И-214

104.69

35.1

3674.62

27.72140

587.97

Средна

21.21

Трупи от 15 до 17 см

И-214

11.12

30.1

334.71

Технологична дървесина

И-214

10.09

25.1

253.26

25.10

631.52

Дребна
Технологична дървесина

25.16
И-214

Дърва

25.16
92.06

25.1

631.52

22.31350

2054.18

ОЗМ

И-214

46.81

37.6

1760.06

Дърва за огрев

И-214

45.25

6.5

294.13

Общо за подотдел – 158, част „л”

403.68

33.16177

13386.74

Подотдел -159, част „и”

435.2

32.75998

14257.14

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

435.2

32.75998

14257.14

Едра

280.72

37.91188

10642.62

Трупи от 30 до 49 см

И-214

157.87

40.1

6330.59

Трупи от 18 до 29 см

И-214

122.85

35.1

4312.04

Средна

27.75595

725.26

Трупи от 15 до 17 см

И-214

26.13
13.88

30.1

417.79

Технологична дървесина

И-214

12.25

25.1

307.48

25.10

694.02

Дребна
Технологична дървесина

27.65
И-214

Дърва

27.65
100.7

25.1

694.02

21.79984

2195.24

ОЗМ

И-214

49.54

37.6

1862.70

Дърва за огрев

И-214

51.16

6.5

332.54

Общо за подотдел – 159, част „и”

435.2

32.75998

14257.14

Обект: -отдел 160, подотдел 160, част от „з“ и част от „е“ с
обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с
обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2

858.43

32.61735

27999.71

Подотдел -160, част „з”

316.46

32.81321

10384.07

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

316.46

32.81321

10384.07

Едра

205.8

39.00015

8026.23

Трупи от 30 до 49 см

И-214

160.53

40.1

6437.25

Трупи от 18 до 29 см

И-214

45.27

35.1

1588.98

27.52857

211.97

Средна

7.7

Трупи от 15 до 17 см

И-214

3.74

30.1

112.57

Технологична дървесина

И-214

3.96

25.1

99.40

25.10

468.37

Дребна
Технологична дървесина

18.66
И-214

Дърва

18.66
84.3

25.1

468.37

19.89919

1677.50

ОЗМ

И-214

36.32

37.6

1365.63

Дърва за огрев

И-214

47.98

6.5

311.87

Общо за подотдел – 160, част „з”

316.46

32.81321

10384.07

Подотдел -160, част „е”

541.97

32.50298

17615.64

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

541.97

32.50298

17615.64

Едра

347.42

38.31585

13311.69

Трупи от 30 до 49 см

И-214

223.45

40.1

8960.35

Трупи от 18 до 29 см

И-214

123.97

35.1

4351.35

Средна

27.61031

669.83

Трупи от 15 до 17 см

И-214

24.26
12.18

30.1

366.62

Технологична дървесина

И-214

12.08

25.1

303.21

25.10

837.34

Дребна
Технологична дървесина

33.36
И-214

Дърва

33.36
136.93

25.1

837.34

20.42493

2796.79

ОЗМ

И-214

61.31

37.6

2305.26

Дърва за огрев

И-214

75.62

6.5

491.53

Общо за подотдел – 160, част „е”

541.97

32.50298

17615.64

Достигнатата цена за всеки сортимент от даденото насаждение се определя
пропорционално на съотношението между достигнатата и началната тръжна цена за обекта.
По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с
данък върху добавената стойност.
Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената на
реално добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от
договорената се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат
от купувача по достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. По силата
на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху
добавената стойност.
І.2.2. Стъпката за наддаване е в размер 5 % от общата начална тръжна цена на
дървесината или 3589,69 лева без ДДС.
IІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
Търгът ще се проведе в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр.
Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от
10:30 часа на 30.09.2015 г., а при повторен търг от 10:30 часа на 07.10.2015 г.
IIІ. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ДЪРВЕСИНАТА
1. Кандидатите могат да направят оглед на обекта всеки работен ден от откриване на
процедурата до 16:00 часа на 29.09.2015 г. след представяне на платежен документ за
закупена тръжна документация и в присъствието на представител на Кметство с. Маноле, а
при повторен търг в срок до 16:00 часа на 06.10.2015 г. Разходите за огледа са за сметка на
кандидатите.
2. За справки и информация: Костадин Гагов - лицензирания лесовъд на Община
„Марица“, тел: 0877/111337 и 0884/833262; Таня Стайковска на длъжност ст. експерт
„Общинска собственост”, Община „Марица”, тел. 032/907 835.
3. За повече информация – Община „Марица” – област Пловдив на адрес: гр.
Пловдив, бул. „Марица” № 57 А; e-mail:obshtina@maritsa.org; web: www.maritsa.bg
ІV. ГАРАНЦИИ
1. Гаранцията за участие в търга е в размер на 3 % от общата начална тръжна цена
без ДДС на дървесината или 2153,81 лева /две хиляди сто петдесет и три лева и осемдесет
и една стотинки / и е вносима по банков път по сметка на Община „Марица” : IBAN:
BG93CREX92603315816100; BIC: CREXBGSF, „ТОКУДА БАНК ” АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
Гаранцията трябва да е постъпила по сметка на Община „Марица” до 16:00 часа на
29.09.2015 г., а при повторен търг до 16:00 часа на 06.10.2015 г.
2. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на добита дървесина е в
размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена без ДДС и следва да бъде представена
преди подписване на договора за покупко-продажба.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
2.1. парична сума, внесена по сметка на Общината;
2.2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината.
В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено,
че тя се освобождава след изрично писмено известие от Общината.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на
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. Изискванията на чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата се отнасят за
управителите и членове на управителните органи на кандидата. Когато кандидат в търга е
обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.58, ал. 1 се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато кандидат в търга е
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по
чл.58, ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако
кандидатът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението.
2. В процедурата за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват
търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение
за регистрация за съответната дейност.
3. Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и
повече изпълнители.
4. Не може да участва в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен кандидат или участник, който е:
а) 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;
б) обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с
кмета на Община Марица;
д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) има парични задължения към държавата и към община „Марица“, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
5. Допълнителни изисквания към кандидатите:
5.1. Всеки от кандидатите трябва да разполага със следните собствени, наети или друга
форма на официален ангажимент технически средства и наети лица за срока на договора,
както следва:
5.2. Необходим минимален брой моторни триони съгласно техническите им
характеристики за усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. БМТ.
5.3. Необходим минимален брой работници, правоспособни да работят с моторни
триони, за усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. работници
5.4. Необходим минимален брой единици техника за осъществяване на извоза: - Трактор
- специализиран или приспособен за извършване на съответните дейности - 1 бр.
5.5. Необходим минимален брой единици техника за осъществяване на транспорт на
дървесината: - Камиони - специализирани за извършване на транспорт на дървесината - 2
бр.
5.6. Всеки от кандидатите трябва да притежава собствен, ползван от него или нает обект
за съхранение и/или преработка на дървесина на територията на Община „Марица“, за
който разполага със съответните документи посочени в тръжната документация.
5.7. Всеки от кандидатите трябва да притежава Сертификат на система за управление в
областта на дървообработването, съгласно EN ISO 9001:2008.
VІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ
1. Оферти за участие в търга се подават в деловодството на Община Марица на
адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на 29.09.2015 г., а при повторен
търг до 16:00 часа на 07.10.2015 г.
2. При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да се
придържа точно към обявените от продавача условия.
3. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки
кандидат може да ги оттегли, промени или допълни.

4. Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от
кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва
адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и електронен адрес.
5. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец,
за което на приносителя се издава документ.
6. 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.
7. За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, към което прилагат:
7.1. Заверено копие от документ за самоличност на участниците (търговци,
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за
регистрация за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице – заверено
копие от документ за самоличност на физическото лице и на лицето, вписано публичния
регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност).
7.2. Копие от договор с лице, вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност (когато кандидатът е физическо лице).
7.3. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с упълномощаване за
сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от лице,
различно от лицата, имащи право на представителство съгласно документите му за
регистрация.
7.4. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за
наемане на имота ведно с упълномощаване за участие в търга и сключване на договор (ако
е необходимо ).
7.5. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
7.6. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на данъчни
задължения към:
- общината по седалище на юридическото лице;
- и към община „Марица”.
7.7. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено копие;
7.8. Декларация по образец за отсъствие на 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 ползв. на дървесина и недърв. горски продукти
(отнася се за управителите и членове на управителните органи на кандидата);
7.9. Декларация по образец за запознат/и и съгласен/и:
-с условията на тръжната документация;
-с клаузите на приложения в тръжната документация проект на договор за
продажбата;
7.10. Декларация с посочен ЕИК;
7.11. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър
по чл. 241 ЗГ за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице - копие от
договор с лице, вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;
7.12. Документ за внесена гаранция за участие в търга – оригинал или заверено
копие;
7.13. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените гаранции;
7.14. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията за техническа
обезпеченост на продавача, определени в условията за провеждане на търга, както следва:
а) Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги
за ДМА, относно притежавания от кандидата минимален брой техника, съгласно раздел V
т.5 от настоящите условия, осигуряваща извършване на ползването. В случаите, когато
техниката не е собственост на кандидата, техническата обезпеченост се доказва с договори,

въз основа на които се осигурява безспорно ползването на съответната техника за срока на
изпълнение на ползването, предмет на търга.
б) Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ (когато такава
регистрация се изисква за съответния вид техника),
в) Актуален талон за преминал технически преглед на същата пред КТИ. (когато
такъв се изисква за съответния вид техника) – заверени от кандидата копия,
г) Удостоверение за декларирани данни по чл.62, ал.4 от КТ, издадено по ТД на
НАП, на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на
ползването, трудовите договори на тези работници, в бройки съответстващи на изискуемия
минимален брой техника за извършване на услугата с приложени заверени от кандидата
копия от следните документи:
д) Свидетелства за придобита правоспособност, издадени от КТИ за работа с БМТ,
техника за извоз, техника за рампиране, удостоверяващи професионалната квалификация на
тези служители и работници на кандидата.
е) Документ за собственост или сключен договор за наем на недвижим имот относно
притежаван собствен или ползван от кандидата обект за съхранение и/или преработка на
дървесина. Към представения документ, удостоверяващ собственост или ползване на
недвижим имот, от кандидата се прилага и удостоверение издадено от Дирекция
„Устройство на територията“ при община „Марица“ за съхранение и/или преработка на
дървесина на територията на Община „Марица“.
8. Сертификат на система за управление в областта на дървообработването, съгласно
EN ISO 9001:2008.
9. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор, приложение към
тръжната документация, като в същия НЕ СЛЕДВА ДА СА ПОПЪЛНЕНИ ЦЕНИТЕ ЗА
ОБЕЗЛИЧЕН ПЛ. М. КУБ. ДЪРВЕСИНА И/ИЛИ ОБЩА СТОЙНОСТ НА
ДОГОВОРА, КАКТО И ЦЕНИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ НЕГО.
- Условие: Когато кандидат в търга е чуждестранно юридическо лице,
документите за участие, които са на чужд език, се представят в официално заверен
превод.
VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ. ОСНОВАНИЯ ЗА
НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА.
1. Търгът се провежда от тръжна комисия, назначена със заповед на Кмета на
Община “Марица”- област Пловдив, състояща се не по-малко от петима членове. В
състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен юрист и кмета
на съответното населено място.
2. В състава на комисията не могат да участват:
а) лица, които са „свързани лица” по смисъла на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с кандидатите или участници в търга или с членове
на техните управители или контролни органи;
б) Имат материален интерес от резултатите на търга;
в) Имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от резултати на търга.
3. В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната комисия, те са
длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
4. Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал.
2 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците.
5. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, кметът на общината издава
заповед за определяне на нов член.
6. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й.
Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено
мнение и писмено излага мотивите си.
7. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и
представените от тях документи.

8. 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 понататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.
9. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от
кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за
обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.
10. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и
проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
11. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите.
12. Комисията отстранява от участие в търга кандидат:
12.1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и/или те
са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;
12.2. за когото са налице обстоятелства 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.
12.3. който не е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и/или не притежава
удостоверение за регистрация за съответната дейност
13. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията
предоставя на всеки от кандидатите пореден номер за участие.
14. 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.
15. Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат
предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя
цена.
16. Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и другите участници
в търга без право на позоваване на грешка.
17. 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.
18. 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.
19. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква
цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя
посредством жребий. Когато в явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили
само началната цена с една стъпка на наддаване, спечелилият и класираният на второ място
се определят посредством жребий.
20. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
21.Когато на търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат,
но при започване на наддаването присъства само един от тях, търгът се отлага с един час. В
случай че и след срока не се явят останалите допуснати кандидати, присъстващият
кандидат се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта
начална цена за обекта, увеличена с една стъпка на наддаване.
22. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за
спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта,
увеличена с една стъпка на наддаване.
23. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата,
когато:
23.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито
едно заявление за участие;
23.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено
заявление за участие, но няма допуснат кандидат.

24. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на
кандидатите, който се подписва от всички членове на комисията и от спечелилия търга
участник.
25. Кметът на Общината прекратява търга с мотивирана заповед, когато:
25.1. не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата;
25.2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;
25.3. документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не
отговарят на изискванията и условията на търга;
25.4. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
25.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата;
25.6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
25.7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и
които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й;
25.8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по
договора.
26. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят
желание да купят по начална тръжна цена с една стъпка на наддаване, търгът за съответния
обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.
27. В седемдневен срок след приключване на търга кметът на общината издава
заповед, с която обявява спечелилия участник. Заповедта се връчва срещу подпис или се
изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс на спечелилия търга
участник и на всички участници в търга.
28. Внесените гаранции за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на
отстранените и кандидатите, които не са класирани на първо или второ място, се
възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка
в седмодневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.
29. Внесените гаранции за участие на класираните на първо и на второ място се
възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка
след сключването на договора
30. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок 7 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване, с
изключение на т. 26. Върху тези суми не се дължат лихви.
31. Общината задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура:
31.1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването и;
31.2. обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител – до
решаване на спора с влязло в сила решение;
31.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.
32. Внесените гаранции за участие на участниците, обжалвали заповедта за
обявяване на спечелилия участник, се задържат до влизане в сила на заповедта,
респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.
33. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.
34. В седемдневен срок след влизане в сила на заповедта по т.27 кметът на общината
предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на търга.
35. В случай че спечелилият търга участник писмено откаже да подпише договора
или в седемдневен срок след влизане в сила на заповедта по т. 27 не се яви в общината да
сключи договор за покупко-продажба, или не внесе дължимите суми и в срока, определен в
заповедта по т. 27, се приема, че се е отказал да заплати предложената цена, губи правото за
сключване на сделката, както и внесената гаранция. Кметът на общината може:
1. да покани за сключване на договор класирания на второ място участник или
2. да прекрати търга.

36. Гаранцията за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници се
задържа.
VIIІ. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА
ДЪРВЕСИНА.
1.Спечелилия търга участник е длъжен да заплати в седемдневен срок след влизане в
сила на заповедта по т.VІІ.27 предложената от него левова стойност на обекта по: IBAN
сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 40 00, BIC код на ТОКУДА
БАНК АД – ОФИС ПЛОВДИВ - CREXBGSF / за нетни приходи от продажби на услуги,
стоки и продукция/.
2. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник
и след заплащане на сумата по т.1, удостоверено с представяне на съответни документи, се
сключва договор за продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от Обект:
отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с
обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или
обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на
частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот №
47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект:
отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с
обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, предмет на търга.
3. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния
протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети.
ІХ. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката,
включително всички данъци и такси се дължат от купувача. Ако цената на реално добитото
количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от договорената се изготвя
констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по
достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. съгласно Решение № 266,
взето с протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общински съвет “Марица” – област Пловдив.
По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се
облага с данък върху добавената стойност.
2. Продавачът е длъжен да осигури свой представител по време на сечта, при
експедицията на всеки камион, за освидетелствуване на сечището и подписване на
констативен протокол за това. Продавачът има право да следи за извеждането на сечта и
извоза на дървесината, чрез Костадин Гагов-лицензирания лесовъд на Общината, резервен
представител на Общината - Мария Тошева - гл. експерт „Екология и околна среда”.
3. Купувачът е длъжен да осигури присъствието на лицензиран лесовъд при
издаването на позволителните за сеч и подписването на предавателно-приемателните
протоколи.
Х. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.
1. Търгът се обявява най-малко петнадесет дни преди датата на провеждането му в
електронната страница на общината, както и на видно място в сградата на общината.
Обявлението по т. 1 съдържа: информация за предмета на търга, размер на
гаранцията за участие, начална тръжна цена на обекта без ДДС, срок за изпълнение,

условие за допускане на кандидатите до участие, вид и размер на гаранцията за изпълнение
на договора, размер на стъпката за наддаване, условия за плащане на цената, място и срок
за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга, дата, място
и час на провеждане на първия и повторния търг и срок за подаване на документите за
участие, допълнителни изисквания към купувача, адрес и телефон на организатора.

ДЕКЛАРАЦИЯ
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
Долуподписаният……………………………………………………………………...............................................................
л.к.№……….........…издадена от…………...........на………....................ЕГН:…………………………..представител на
фирма..............................……………………………………………......................................................................................
с ЕИК....................................................../ БУЛСТАТ……………………………………при Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление/: гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................”
№......... представляван от……………………………………………………………………………………………………..,
л.к.№…………………………………издадена от…………..........................на………................ЕГН:……………………..
гр./с…………………............, обл………………….............ул. „......................................” №............., с нотариално
заверено пълномощно №………………..., тел. за връзка…………………….- участник в търг с явно наддаване за
продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с
обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на
частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ
на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг
вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 – 217, 219 –
260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП;
2. Представляваният от мен участник
(посочете фирмата/ името на участника)
- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
- не се намира в производство по ликвидация;
- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- няма парични задължения към държавата и към община «Марица», установени с влязъл
в сила акт на компетентен държавен орган
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
наказателния кодекс.
Г.

Декларатор:

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният……………………………………………………………………...............................................................
л.к.№……….........…издадена от…………...........на………....................ЕГН:…………………………..представител на
фирма..............................……………………………………………......................................................................................
с ЕИК....................................................../ БУЛСТАТ……………………………………при Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление/: гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................”
№......... представляван от……………………………………………………………………………………………………..,
л.к.№…………………………………издадена от…………..........................на………................ЕГН:……………………..
гр./с…………………............, обл………………….............ул. „......................................” №............., с нотариално
заверено пълномощно №………………..., тел. за връзка…………………….- участник в търг с явно наддаване за
продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с
обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на
частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ
на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг
вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Запознат/а съм и съм съгласен с условията на тръжната документация, одобрена с Решение № …….,
взето с протокол № …….. от ……….. г. на Общински съвет “Марица” – област Пловдив за провеждане и
участие в търга с явно наддаване за продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от
Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща
площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите
от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка,
представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 с начин на трайно
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща
площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите
от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със
заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София;
2. Запознат съм и съм съгласен с клаузите на приложения в тръжната документация проект на договор
за продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от Обект: отдел 158, подотдел 158, част от
„е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с
обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159,
част от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от
поземлен имот № 47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в
Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща
площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ
от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг вид
дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед
№ РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
наказателния кодекс.
Г.

Декларатор:

(подпис)

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО
НАДДАВАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
Долуподписаният……………………………………………………………………...............................................................
л.к.№……….........…издадена от…………...........на………....................ЕГН:…………………………..представител на
фирма..............................……………………………………………......................................................................................
с ЕИК....................................................../ БУЛСТАТ……………………………………при Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление/: гр./с…………………............, обл………………….............ул. „..............................”
№......... представляван от……………………………………………………………………………………………………..,
л.к.№…………………………………издадена от…………..........................на………................ЕГН:……………………..
гр./с…………………............, обл………………….............ул. „......................................” №............., с нотариално
заверено пълномощно №………………..., тел. за връзка…………………….- участник в търг с явно наддаване за
продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с
обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на
частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ
на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг
вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София.

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЖЕЛАЯ ДА УЧАСТВУВАМ В ТРЪЖНАТА СЕСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КУПУВАЧ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПАКЕТИ:
Обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от
„с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка
или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща
площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен
имот № 47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в
Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от
„е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г.
на Изпълнителния директор на АГКК-София
Запознат(а) съм с условията за провеждане на процедурата.
..................................... г.

ЗАЯВИТЕЛ:.............……………............
/……………………………../

(подпис; име и фамилия; печат на фирмата)

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи
съгласно тръжната документация.

ОБЩИНА МАРИЦА - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, 4003, бул. „Марица” № 57А,
тел.: 032/907-800; факс: 032/951-934

ДОГОВОР
№ ............./...................... 2015 год.
За продажбата на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект: отдел 158, подотдел 158,
част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“
с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част
от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен
имот № 47086.22.206 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” и в Обект: отдел 160,
подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000
дка или обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен
имот № 47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.

Днес....................20… г. в гр............................., на основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, във връзка с
чл.132, ал.11 от Наредба за реда за управление на горските територии общинска собственост на
Община «Марица», във вр. с решение № ……., взето с протокол № ……. от ………...2012 г. на
общински съвет „Марица” - област Пловдив, вр. със спечелен търг на ……….20… г., вр. със Заповед
№ ………….. от ………….20… год. на Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив за обявяване на
спечелил търга участник
между:
ОБЩИНА “МАРИЦА”- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление
гр.Пловдив, бул. “Марица” 57 А, ЕИК ……………, тел: …………………….., представлявана от Кмет
на Общината и Директор на дирекция ФСД, наричани за краткост по-долу ПРОДАВАЧ,
и
………………………………………………….. …………………….……...........................................
Вписан/о/ при Агенция по вписванията с ЕИК....................................../БУЛСТАТ………………… със
седалище и адрес на управление/: гр./с…………………............, обл………………….............ул.
„..............................”№...,
Представляван/о от.............................................................................. ЕГН: ............................, л.к. №
.................., изд. от МВР Пловдив на ........................... г., с постоянен адрес
..................................................................,
ул.
„...................................”
№
.......;
чрез
пълномощник:…………........................................................................., ЕГН:............................, л.к. №
.................., изд. от МВР Пловдив на ........... г., с постоянен адрес ........................................., ул.
„..........................” № ......., пълн. №...........................................
наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху прогнозни количества
маркирана дървесина на корен от обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта
от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на частта от
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с обща
площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот
№ 47086.22.206 с обща площ на поземления имот от 553,667 дка, с трайно предназначение на
територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на
поземления имот: с. Маноле, местност Гьопса герен при граници и съседи на имота: ПИ №
47086.22.233; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.217; ПИ № 47086.22.231 и ПИ
№ 47086.22.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК – София, актуван с акт за частна общинска собственост № 2210/19.02.2014 и от обект: отдел
160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от
20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2, с обща площ на поземления имот от 556,327 дка, с трайно
предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна
гора”, адрес на поземления имот: с. Маноле, местност Мерич орман при граници и съседи на имота:
ПИ № 47086.22.233; ПИ № 47086.65.1; ПИ № 47086.52.324; ПИ № 47086.50.124; ПИ № 47086.608.7;
ПИ № 47086.61.3; ПИ № 47086.61.4; ПИ № 47086.61.5; ПИ № 47086.61.2; ПИ № 47086.61.1; ПИ №
47086.61.6; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.113; ПИ № 47086.22.205 и ПИ № 47086.22.224 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,
актуван с акт за частна общинска собственост № 2209/19.02.2014 г.
Чл. 2. Купувачът приема и заплаща договорената между страните цена посочена в чл.8. от
настоящия договор.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва под условие, а именно: Извършването на сечта е за
сметка на купувача; разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача. Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената на реално
добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от договорената се изготвя
констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по достигнатите
единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. съгласно Решение № 266, взето с протокол № 9 от
31.08.2015 г. на Общински съвет „Марица” - област Пловдив. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл.
6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.
Чл. 4. Прогнозното количество дървесина, предмет на договора, съгл. сортиментната ведомост
е, както следва:

Обект /Отдел/Подотдел/Сортимент

Дървесен вид

Количество

куб.м.
к.1

к.2

к.3

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ; част от „с“; част от „л“
с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част
от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с
обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 и отдел 160,
подотдел 160, част от „з“ и част от „е“ с обща площ на частите от
20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен
имот № 47086.65.2

2217.57

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ; част от „с“; част от „л“
с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част
от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с
обща площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206

1359.14

Подотдел -158, част „е”

285.47

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

285.47

Едра

169.24

Трупи от 30 до 49 см

И-214

84.80

Трупи от 18 до 29 см

И-214

84.44

Средна

19.42

Трупи от 15 до 17 см

И-214

8.07

Технологична дървесина

И-214

11.35

Дребна
Технологична дървесина

16.63
И-214

Дърва

16.63
80.18

ОЗМ

И-214

29.86

Дърва за огрев

И-214

50.32

Общо за подотдел – 158, част „е”

285.47

Подотдел -158, част „с”

234.79

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

234.79

Едра

143.35

Трупи от 30 до 49 см

И-214

79.14

Трупи от 18 до 29 см

И-214

64.21

Средна

15.9

Трупи от 15 до 17 см

И-214

6.73

Технологична дървесина

И-214

9.17

Дребна
Технологична дървесина

13.6
И-214

Дърва

13.6
61.94

ОЗМ

И-214

25.3

Дърва за огрев

И-214

36.64

Общо за подотдел – 158, част „с”

234.79

Подотдел -158, част „л”

403.68

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

403.68

Едра

265.25

Трупи от 30 до 49 см

И-214

160.56

Трупи от 18 до 29 см

И-214

104.69

Средна

21.21

Трупи от 15 до 17 см

И-214

11.12

Технологична дървесина

И-214

10.09

Дребна
Технологична дървесина

25.16
И-214

Дърва

25.16
92.06

ОЗМ

И-214

46.81

Дърва за огрев

И-214

45.25

Общо за подотдел – 158, част „л”

403.68

Подотдел -159, част „и”

435.2

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

435.2

Едра

280.72

Трупи от 30 до 49 см

И-214

157.87

Трупи от 18 до 29 см

И-214

122.85

Средна

26.13

Трупи от 15 до 17 см

И-214

13.88

Технологична дървесина

И-214

12.25

Дребна
Технологична дървесина

27.65
И-214

Дърва

27.65
100.7

ОЗМ

И-214

49.54

Дърва за огрев

И-214

51.16

Общо за подотдел – 159, част „и”

435.2

Обект: -отдел 160, подотдел 160, част от „з“ и част от „е“ с обща площ
на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000
дка от поземлен имот № 47086.65.2

858.43

Подотдел -160, част „з”

316.46

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

316.46

Едра

205.8

Трупи от 30 до 49 см

И-214

160.53

Трупи от 18 до 29 см

И-214

45.27

Средна

7.7

Трупи от 15 до 17 см

И-214

3.74

Технологична дървесина

И-214

3.96

Дребна
Технологична дървесина

18.66
И-214

Дърва

18.66
84.3

ОЗМ

И-214

36.32

Дърва за огрев

И-214

47.98

Общо за подотдел – 160, част „з”

316.46

Подотдел -160, част „е”

541.97

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

541.97

Едра

347.42

Трупи от 30 до 49 см

И-214

223.45

Трупи от 18 до 29 см

И-214

123.97

Средна

24.26

Трупи от 15 до 17 см

И-214

12.18

Технологична дървесина

И-214

12.08

Дребна
Технологична дървесина

33.36
И-214

Дърва

33.36
136.93

ОЗМ

И-214

61.31

Дърва за огрев

И-214

75.62

Общо за подотдел – 160, част „е”

541.97

Чл. 5. (1) Срокът за получаване на позволителното за сеч от страна на КУПУВАЧА за всяко
едно насаждение от обекта посочено в чл.1 от настоящия договор е 14-дни от датата на сключването
му.
(2) Срокът за извършване на сечта е съгласно издаденото позволително за сеч.
(3) Срокът за извоз на дървесината е 14-дни след крайния срок за извършване на сечта.
Чл. 6. Крайния срок на действие на договора е след извоза на дървесина.
Чл. 7. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на
дървесината от горите.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество от 2217.57
пл. куб. м. маркирана дървесина на корен от обект: отдел 158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ
на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „л“ с обща площ на
частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“ с
обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен
имот № 47086.22.206 и от обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000
дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка,
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със
заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София – общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” –
област Пловдив представлява достигнатата продажна цена на обекта с включено ДДС. Сумата е в
размер на ……………. (…………………………….) лева с вкл. ДДС, за което заплащане е издадена
фактура: № ……………… от ……………2015 г. за стойност ……………. (…………………………….)
лева с вкл. ДДС, изплатена изцяло от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА, по IBAN сметка
BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 40 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – ОФИС
ПЛОВДИВ - CREXBGSF / за нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция/, за което
заплащане е представен документ за заплащане на цена на обекта на Община „Марица”, заверен от
………………….. и е постъпила в бюджета на Община „Марица” на …………2015 г.
(2) Общата начална тръжна цена на дървесината, съгласно Решение № ….., взето с протокол
№ ….. от ……… г. на Общински съвет „Марица” - област Пловдив е ………. лева (………..) без ДДС.
По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху
добавената стойност.
(3) Внесената гаранция за участие в търг в размер на 3 % от общата начална тръжна цена на
дървесината или …………… /……………………….. / лева, заплатена по сметка на Община
„Марица”: IBAN: BG93CREX92603315816100; BIC:CREXBGSF, „ТОКУДА БАНК ” АД–КЛОН
ПЛОВДИВ и постъпила в Общината на ………………..2015 г., се освобождава след сключване на
настоящия договор по банкова сметка на КУПУВАЧА в …………………., № на сметката, по която да
бъде възстановена гаранцията за участие: ………………..; BIC код: …………….. Върху тези суми не
се дължат лихви.
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

Чл. 9. Гаранция за изпълнение на договора в размер на ………. лева (………..) лева или 5%
/пет процента/ от достигнатата продажна цена без ДДС на обекта в размер на ………. лева (………..)
лева без ДДС е внесена преди сключване на настоящия договор по следната банкова сметка на
Община Марица”: IBAN BG93CREX92603315816100; BIC: CREXBGSF, „ТОКУДА БАНК ” АД –
КЛОН ПЛОВДИВ, за което заплащане от КУПУВАЧА е представен документ за заплащане на
гаранция за изпълнение на договора на Община „Марица”, заверен от ………………. и е постъпила в
бюджета на Община „Марица” на ……………2015 г.
Чл.10. Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА по
посочената от КУПУВАЧА банкова сметка в …………….., № на сметката, по която да бъде
възстановена гаранцията за изпълнение: ……………………..; BIC код: ……………... Върху тези суми
не се дължат лихви. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва след
освидетелствуване на всички сечища в обекта и след окончателното транспортиране на цялото
количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелствуване на сечищата се
подписва от лицензирания лесовъд.
III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.11. (1) Предаването на насажденията от обекта се удостоверява с двустранен приемопредавателен протокол, придружен с протокол от извършена трасировка на имота. Протоколът за
предаване на дървесината се подписва от кмета на кметство с. Маноле, КУПУВАЧА и от
лицензирания лесовъд, прилага се към настоящия договор и е негова неразделна част.
(2) С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-приемателния
протокол насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на предаването върху
КУПУВАЧА преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана и охраната
срещу незаконна сеч в обекта.
Чл.12. Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се изготвят
в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва.
Чл.13. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на подписване на
приемо-предавателния протокол.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 14. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да не възпрепятства изпълнението на договора.
Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от
насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителното за сеч. Предоставянето на
отделите от Обекта се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между страните,
като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицензирания лесовъд.
Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да осигури свой представител по време на сечта, при
експедицията на всеки камион, за освидетелствуване на сечището и подписване на констативен
протокол за това. ПРОДАВАЧЪТ има право да следи за извеждането на сечта и извоза на
дървесината, чрез лицензирания лесовъд на Община „Марица“, резервен представител на общината еколога на Община „Марица“.
Чл.17. С подписване на договора и утвърждаване на технологичния план, ПРОДАВАЧЪТ,
издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срока посочен в гл. I, чл.5. от настоящия
договор.
Чл.18. ПРОДАВАЧЪТ е задължен:
А).Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във
всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор.
Б).Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен
план.
В).Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина.
Г).Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от него
вноска.
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

Д).Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната
уредба.
Е).Да освидетелства сечището в определения срок.
Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на
дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧA.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.20. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на
насажденията от обекта предмет на настоящия договор. Приемането на Обект: отдел 158, подотдел
158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка; част от „с“ с обща площ на частта от 10.000
дка; част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 30.000 дка и отдел
159, подотдел 159, част от „и“ с обща площ на частта от 10.000 дка, представляващи част с обща
площ от 40.000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 и Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с
обща площ на частта от 10.000 дка; част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ
на частите от 20.000 дка, представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот №
47086.65.2 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” –
област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София – общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, се извършва при необходимост с протокол от
извършена трасировка и скица за реално ползване, които се заплащат от КУПУВАЧА.
Чл. 21. Да получи позволителното за сеч, в срока указан в гл І, чл. 5 от настоящия договор.
Чл. 22. Да получи утвърден технологичен план за осъществяване на добива и извоза на
дървесината, съгласно който да осигурява опазване на оставащия дървостой, младиняк, подраст и
създаващ минимум предпоставки за ерозия за всяко едно насаждение от обекта.
Чл. 23. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и
извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план. При провеждане добива на дървесина,
изпълнителите са длъжни да поставят в обекта информационни табели.
Чл. 24. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по
настоящия договор.
Чл. 25. Да осигури присъствието на лицензирания лесовъд, с който е в трудово-правни
отношения, при освидетелствуване на сечището и подписване на акт за това, както и в случаите на
осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС/ДЛС и/или РДГ.
Чл. 26. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в
настоящия договор.
Чл. 27. Да изгражда /извозните/ пътища необходими за усвояване на дървесината и да
поддържа общинските пътища към и в обекта, в който извършва сечта за своя сметка, след
съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА.
Чл. 28. В случай, че не извършва сеч и извоз на дървесина по издаденото позволително,
КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА месечно право на ползване пропорционално на срока за
сеч указан, в позволителното.
Чл. 29. КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА пропуснатото право на ползване за
неусвоеното в срок количество дървесина, изчислено по възможния добив по дървесен вид и
категории дървесина за съответното насаждение.
Чл. 30. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна
дървесина по сортименти, съгласно посочените в БДС. В случаите, когато същият добива сортименти
извън посочените в БДС, отнасянето на тези сортименти към съответната категория дървесина в
протокола за кубиране се извършва само въз основа на диаметъра на тънкия край и качеството на
дървесината, съгласно БДС. Въз основа на данните от протокола за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ
издава позволителното за транспортиране след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

Чл. 31. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху
дървесината от обекта.
Чл. 32. КУПУВАЧЪТ се задължава да отчита на ПРОДАВАЧА ежемесечно предоставените
му документи съгласно ЗГ и действащите подзаконови нормативни актове, както и да ги представя
на съответните длъжностни лица от РДГ за проверка и контрол .
Чл. 33. КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧЪТ отчетни
документи по предходната точка, единствено и само за насажденията от обекта, предмет на
настоящия договор.
Чл. 34. КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на
пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта.
Чл. 35. При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и транспортирането
на добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва изискванията по
охрана и безопасност на труда.
VI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 36. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се
извършат в писмена форма. Адресите за кореспондениция на страните по договора са посочените
адреси на седалището и управлението им.
Чл. 37. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е
длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна. При неизпълнение връчените книжа на
адреса, се смятат за редовно връчени.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 38. Настоящият договор може да бъде прекратен:
А). Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано
нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано неизпълнение на
технологичния план от страна на КУПУВАЧА, като внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за
изпълнение не се връща .
Б). Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране на
нарушение на разпоредбите чл.87о, ал. 1 от ППЗГ, като внесената от страна на КУПУВАЧА
гаранция за изпълнение не се връща .
В). Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна на
Купувача да получи позволителното за сеч в срока определен в гл. I , чл. 5 от настоящия договор,
като внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща .
Г). Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на повторно
неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в чл. 35 от настоящия
договор, като внесената от страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща .
Д). Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна на
КУПУВАЧА да извърши плащане съгласно чл. 28 и чл. 29 от настоящия договор, като внесената от
страна на КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща .
Е). С изтичане на срока на договора .
Ж). По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма.
З).Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
И) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни
претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧА възстановява на КУПУВАЧА внесените по
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

договора суми, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени
вреди.
Й). Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни
претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна
на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧА заплаща стойността само на действително добитата дървесина.
Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. Продавачът не дължи плащане на
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.39. В случаите посочени в гл. VII, чл. 38, точки: А, Б, В, Г и Д от настоящия договор
КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени
вреди в размер на 2 % от сумата посочена в чл. 8 (1) на същия.
Чл.40. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и
КУПУВАЧЪТ не е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за
пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 2 % от сумата останала като
неизпълнение по договора.
Чл.41. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и
КУПУВАЧЪТ не е транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 2 % от сумата останала
като неизпълнение по договора.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл.43. Приемането на сечището се извършва с приемателен протокол.
Чл.44. Посочените в договора количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената
на реално добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от договорената
се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по
достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. съгласно Решение № 266, взето с
протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общински съвет „Марица” - област Пловдив. Достигнатата цена за
всеки сортимент от даденото насаждение се определя пропорционално на съотношението между
достигнатата и началната тръжна цена за обекта. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.
Чл.45. Страните решават възникнали спорове, относно изпълнението на настоящия договор
по взаимно съгласие изразено в писмена форма., а когато това е невъзможно по реда на ЗЗД.
Чл.46. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Чл.47.Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на
настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в
писмено споразумение, а когато това е невъзможно по реда на ЗЗД.
Чл.48. Неразделна част от настоящия договор са сортиментните ведомости – Приложение №1.
Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и
един за архив.
При съставянето на договора се представиха следните документи:
1. Решение № 266, взето с протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общински съвет „Марица” област Пловдив;
2. Протокол и наддавателен лист за проведен търг на …………2015 г.;
3. Заповед № РД-09-…… от ……...2015 год. на Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив за
обявяване на спечелил търга участник;
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

4. Фактура: № ………… от …………2015 г. за заплащане на цена на обекта на Община
„Марица”;
5. Документ за заплащане на гаранция за участие в търг на Община „Марица”, заверен от
………… и постъпила в бюджета на Община „Марица” на …………2015 г.;
6. Документ за заплащане на гаранция за изпълнение на договора на Община „Марица”, заверен
от …………. и постъпила в бюджета на Община „Марица” на ……………..2015 г.;
7. Заверено копие от протокол за трасировка на поземлен имот № 47086.22.206 - общинска
собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив
8. Заверено копие от протокол за трасировка на поземлен имот № 47086.65.2 - общинска
собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив;
9. Сортиментни ведомости.

ПРОДАВАЧ:
_______________________
Кмет на Община „Марица”
_________________
Директор на Дирекция ФСД,

Съгласували:
_________________
Директор на Дирекция ОС
_________________
Ст. юрисконсулт на Община „Марица”
Изготвил:
_________________
Старши експерт ОС

КУПУВАЧ:
____________________________

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПОПАДАЩИ В ОБЕКТ: ОТДЕЛ 158, ПОДОТДЕЛ 158, ЧАСТ ОТ „Е“ С
ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „С“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ
ОТ „Л“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 30.000 ДКА И ОТДЕЛ
159, ПОДОТДЕЛ 159, ЧАСТ ОТ „И“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С
ОБЩА ПЛОЩ ОТ 40.000 ДКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.22.206 И ОБЕКТ: ОТДЕЛ 160, ПОДОТДЕЛ 160,
ЧАСТ ОТ „З“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ 10.000 ДКА; ЧАСТ ОТ „Е“ С ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТТА ОТ
10.000 ДКА ИЛИ ОБЩА ПЛОЩ НА ЧАСТИТЕ ОТ 20.000 ДКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ
20.000 ДКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 47086.65.2 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГ ВИД
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА”– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И
КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОДОБРЕНИ СЪС
ЗАПОВЕД № РД-18-37/08.05.2009 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК-СОФИЯ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА
С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Участник в търга:………..……………………………..…………………………………………………………

