ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
За участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен от гори собственост на Община Златарица
От……………………………………………………………………………………………………………………………………….
( управител по съд.регистрация или упълномощен представител)

Живущ ( а) на адрес :…………………………………………………………………л.к.№…………………………….
Изд. На…………………………………от…………………………………………..ЕГН………………………….............
Управител ( упълномощен представител )
На……………………………………………………………………………………………………………………………………….
( име на фирмата )
Седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………
Тел……………………………………………………..факс…………………………………………………..
Господин Председател,
Желая да участвам в ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за покупка на прогнозни
количества стояща дървесина на корен, която е включена :
в Обект №………………………………………………………………………………………………….;
с лежаща маса общо :…………………………………………………………………………………….;

Запознат /а съм с условията за провеждане на процедура

………………………………2017 г.

ЗАЯВИТЕЛ:………………………………….
(подпис на представляващия кандидата и печат на фирмата)

/…………………….………………..……….../
(име, презиме и фамилия на заявителя представляващ кандидата)
ЗАБЕЛЕЖКА : Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи
съгласно условията на открилия процедурата.
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УСЛОВИЯ
За участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен.
Дървесината се намира в горска територия – общинска собственост, в териториалния
обхват на дейност на Община Златарица. Продажбата се осъществява, съгласно чл.46 т.1, във
връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти” / НАРЕДБАТА / (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.)
ЗАБЕЛЕЖКА: „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” / НАРЕДБАТА / (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.), ще се
нарича в този текст за краткост, само „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр.
96 от 06.12.2011г.) или „Наредбата”

I РАЗДЕЛ: Предмет на търга с явно наддаване .
1.Тази процедура се провежда за определяне на Купувач на прогнозни количества стояща
дървесина на корен в горски територии-общинска собственост. Дървесината се намира в
маркирани насаждения на територията на Община Златарица.
2.Извършването на дейности по ползване на дървесината по т. 1 от тези условия, които са
предмет на търга ще се извършват за всеки един Обект, както следва:

2.1.

№

Обект № 1 отдел 93, подотдел „С”- в землище с. Росно, отдел 105,
подотдел „В1“, отдел 105, подотдел „Г1“ и отдел 105, подотдел „Ж1“ - в
землището на с. Дединци.
Единична
Количество
Цена
цена
Дървесен
Сортимент
вид
общо,
м3
лв./м3
лв.

1

2

2

3

4

5

6

1

Едра дървесина

ЧЕР БОР

6

45

270

2

Средна дървесина

ЧЕР БОР

18

25

450

3

Дребна дървесина

ЧЕР БОР

7

25

175

Дърва

ЧЕР БОР

105

8

840

Дърва

ГАБЪР

178

15

2670

Дърва

БЛАГУН

111

15

1665

Дърва

ЦЕР

236

15

3540

Дърва

ЗИМ. ДЪБ

35

15

525

Дърва

СРЛП

155

15

2325

Дърва

Др. Шир.

142

15

2130

ОБЩО

993

14590

2.2. Обект № 2 отдел 11, подотдел „К2” – в землище с. Горско Ново село, отдел
95, подотдел „У” – в землище с. Росно и отдел 105, подотдел „О”, отдел 105, подотдел
„Ж“ – в землището на с. Дединци.

№

Сортимент

1

2

Дървесен
вид
3

Количество

Единична
цена

Цена

м3

лв./м3

общо, лв.

4

5

6

1

Едра дървесина

ЧЕР БОР

11

45

495

2

Средна дървесина

ЧЕР БОР

27

25

675

3

Дребна дървесина

ЧЕР БОР

9

25

225

4

Дърва

ЧЕР БОР

135

8

1080

5

Дърва

БЛАГУН

364

15

5460

Дърва

ЦЕР

622

15

9330

Дърва

Др. Шир.

105

15

1575

ОБЩО

1273

18840

Забележка: Обособените позиции “дърва” във всички горепосочени обекти са в
пространствени кубични метра.

II РАЗДЕЛ: Време и място за провеждане на търга
Документи за участие се подават до 17,00 часа на 29.05.2017 година в деловодството
на община Златарица.

Търгът ще се проведе на 30.05.2017 година от 10.00 часа в „Заседателна
зала” в сградата на община Златарица.
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Дата за повторна тръжна сесия на 06.06.2017 година от 10.00 часа в сградата на
община Златарица.
Кандидатите, не закупили документи в срока на първия търг, могат да ги закупят в
„Информационен център” на община Златарица до 16.00 часа на 05.06.2017 г.
Документите за участие в повторната тръжна сесия се подават до 17.00 часа на
05.06.2017 година в деловодството на община Златарица.
При условие, че на първата дата от процедурата, се определи КУПУВАЧ за
извършване дейностите в Обекта, то на втората дата, няма да се осъществи същинско
провеждане на търга за отдаване на дейностите по ползване на дървесина – т.е. за определяне
на купувач.
Когато за Обекта има допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга
при цена не по-ниска от обявената в Заповедта, начална цена за Обекта;

III. РАЗДЕЛ : НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ОБЕКТИТЕ .
Началната обща цена за извършване на дейностите за Обектите е както следва:

- за обект № 1 – 14 590,00 лв. /четиринадесет хиляди петстотин и
деведесет лева / без ДДС.
- за обект № 2 – 18 840,00 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин и
четеридесет лева/ без ДДС.
Забележка: Началните тръжни цени на гореизброените обекти са посочени
без ДДС, като при финализиране на сделката, върху достигнатата цена от търга
ще се начисли 20 % ДДС.

IV. РАЗДЕЛ : ВРЕМЕ, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОГЛЕД
НА ОБЕКТА.
5. Оглед на Обектите може да се извърши при условия и във време, както следва :
5.1 За първата дата на търга – всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа в периода от
12.05.2017 година до 29.05.2017 година, след като кандидатът представи документ за
закупени тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител
на Община Златарица;
5.2 За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа за времето от
публикацията на заповедта, с краен срок за извършване на огледа до 14:00 часа на 05.06.2017
г., при същите условия, ред и обстоятелства, както за първата дата.
5.3. За да се извърши оглед на обекта кандидатът трябва да представи документ за закупени
тръжни документи. Огледът се извършва в присъствието на представител на Община
Златарица. Разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.
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5.4. За удостоверяване на извършения оглед, както и за обстоятелствата от осъществяването
му, се съставя Констативен протокол за оглед /по образец/, подписан от присъстващите на
огледа лица, като един оригинален екземпляр остава в процедурното досие.

V.РАЗДЕЛ: РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА
ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА
СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.
6. Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за купувач представя гаранция
за изпълнение;
6.1. Размер, начин, място, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в процедурата:
а ) Гаранцията за участие е в размер 5 % (пет процента) в абсолютна сума от общата
стойност, определена за извършване на дейностите по ползване на дървесината в съответния
обект, посочена в точка 2 от тези условия и е определена, съгласно чл. 9а , ал. 2 от „Наредбата
от дейности в горите” ( обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.).
б) Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена

по сметка на Община Златарица – IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000 BIC
CECBBGSF, ЦКБ – Велико Търново, офис – Златарица и същата следва реално да е
постъпила по посочената сметка на общината, в рамките на последния работен ден,
предхождащ деня на провеждането /първа и втора дата/ на търга.
Съответният документ, удостоверяващ извършеното плащане, (копие или оригинал) се
прилага към комплекта от изискуеми документи за участие в търга .
Крайният срок за внасяне на гаранцията е до 16:00ч. на 29.05.2017 г. за първа дата и
до 16:00 ч. на 05.06.2017 г. за втора дата.
6.1.1 ПРОДАВАЧЪТ освобождава гаранциите за участие на :
а) отстранените кандидати и на участниците, които не са класирани на първо или второ място,
в срок 3 /три/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на органа
открил търга за определяне на изпълнител;
б) гаранциите за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се задържат до
сключване на договор.
в) гаранцията за участие на класиралият се на второ място, се освобождава в срок до 3 /три/
работни дни, след сключване на договор със спечелилия търга.
6.1.2 Гаранциите за участие се задържат, когато кандидат в процедурата :
а) оттегли документите си след изтичането на срока за подаването;
б) обжалва Заповедта на органа открил процедурата за определяне на купувач – до решаване
на спора с влязло в сила решение ;
в) е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор за продажба в
определения срок.
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6.1.3 При прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се освобождават в
срок 3 /три/ работни дни след влизането в сила на Заповедта за прекратяване.
6.1.4 Продавачът освобождава гаранциите по т.6.1.1., без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
6.2 Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора от участника, определен за
Купувач :
а) Гаранцията за изпълнение на услугата е в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност
на достигната на търга цена за съответния Обект, и е определена съгласно чл.9а , ал. 3, т. 2 от
„Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ.бр.96 от 06.12.2011г.)
Спечелилият търга внася в седемдневен срок от датата на обявяване на резултатите от
търга по сметка на Община Златарица – IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000 BIC
CECBBGSF, ЦКБ – Велико Търново, офис – Златарица разликата между дължимата гаранция
за изпълнение на договора и внесената гаранция за участие.
б) Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на
дейности.
6.2.1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение, се уреждат в договора за продажба.

VI. РАЗДЕЛ: ПРАВНИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
7. Кандидатите, които участват в процедурата по ползването на дървесина, за да бъдат
допуснати до участие в търга, трябва да отговарят на следните изисквания, както следва :
7.1 Кандидатите да бъдат юридически или физически лица;
7.2 Кандидатите да са вписани в публичния регистър в ИАГ и да притежават
Удостоверение за регистрация, съгласно чл.241 от ЗГ;
7.3 Член на управителния орган на кандидата или физическото лице, с което кандидатът има
сключен трудов договор, трябва да е вписан/o в регистъра за упражняване на лесовъдска
практика за дейността планиране и организация на добива на дървесина.
7.4. Кандидатът трябва да декларира, че не е осъден с влязла сила присъда, /освен ако е
реабилитиран/, за :
а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл.253-260 от НК;
б)подкуп по чл. 301-307 от НК;
в)участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321 а от НК;
г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;
д)престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;
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7.5. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване в
несъстоятелност.
7.6. Да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура, съгласно
националните законови и подзаконови актове.
7.7.Да не е лишен от право да осъществява търговска дейност.
7.8.Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ с кмета на Общината
7.9. Да не е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;
7.10. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган и към Община Златарица, с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
8.Изискванията от т.7.4. до т.7.10. от тези условия се отнасят и за управителите и членовете на
управителните органи на кандидата, съгласно чл. 58, ал.3 от „Наредбата за дейностите в
горите”;
8.1. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документите от т.7.4. до т.7.10. от тези условия които са на чужд език, се представят в
официално заверен превод, съгласно чл.58, ал.5 от „Наредбата за дейностите в горите”.
8.2 За юридическите лица включени в обединенията, същите трябва да отговарят на
изискванията по т.7.1 от тези условия, което се доказва с Удостоверение за вписване.
9. Обстоятелствата от т.7.4 до т.7.10 се доказват с декларации по образец, приложени към
тръжната документация, съгласно чл.58, ал.1, т.3 от „Наредбата за дейностите в горите” ( обн.
в ДВ.бр. 96 от 06.12.2011 г.).
10. Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на
дейностите по ползване на дървесината.

VII. РАЗДЕЛ: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.
14. За да бъдат допуснати до участие в търга, кандидатите трябва да представят следните
документи :
14.1 Заявление (образец);
14.2 Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
14.3 Документ за закупена тръжна документация (заверено копие или оригинал);
14.3.1 За физическо лице – копие от документ за самоличност /представя се на комисията/ ;
14.4. За юридически лица и еднолични търговци регистрирани в Република България –
посочване на ЕИК, а когато кандидатът е чуждестранно лице еквивалентен документ за
регистрация съгласно националното законодателство.
14.5 Декларация за обявяване на обстоятелствата от т.7.4 до т.7.10 от тези условия (образец);
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14.6 Удостоверение за регистрация на физическото лице по т.7.3 в публичния регистър по
чл.235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност, с когото
кандидатът – търговец има сключен трудов договор и регистрацията на същия в НАП;
14.7 Удостоверение за регистрация на кандидата – търговец за вписване в публичния
регистър към ИАГ по чл.241 от ЗГ за съответната дейност ;
14.8.Приложени образци на декларации в оригинал по образеца към документацията.
14.8.1 Декларация за извършен оглед и запознаване с условията и предмета на процедурата.
14.8.2 Констативен протокол за извършен оглед.
14.8.3 Декларация от участника по ЗЗБУТ
14.9. Подписан и подпечатан от кандидата проект на договор;
14.10. Нотариално заверени пълномощни на лицата, упълномощени да представляват
търговците, в които да е описано конкретно правото на пълномощника ;
14.11.Списък на представените от кандидата документи и подписан от него.
Забележка : 1. Всички изисквания и документи по т.14 от тези условия са минимално
изискуемите, които осигуряват на кандидата допустимост до участие в търга;
15. Документите от т.14 се представят в оригинал, или като заверено от кандидата копие.
16. Не представянето на някой от горепосочените документи от т.14 или установяването,
че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в
процедурата. Оригиналът на нотариално завереното пълномощно се показва на
комисията, при поискване от нейна страна, в деня на процедурата.
17. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от прилаганите документи, той
трябва да е положил своя подпис и печат върху тях, под текст „ вярно с оригинала” и да има
готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.
18. Разноските по изготвяне на офертата са за сметка на кандидата . Община Златарица не
заплаща тези разноски, независимо от изхода на търга за кандидата.
19. Подадените документи не се връщат на кандидата.

VIII. РАЗДЕЛ: МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ.ЦЕНА И НАЧИН НА
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.
20. Цената на тръжните документи за търга е 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС. Същите се
закупуват в „Информационен център” на община Златарица всеки работен ден от 8.30 до
16.00 часа в периода от 12.05.2017 година до 29.05.2017 година, а за повторната тръжна сесия
е до 05.06.2017 година.

8

IX.РАЗДЕЛ: МЯСТО УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
21. Документи за участие се подават до 17,00 часа на 29.05.2017 година в деловодството на
община Златарица, като по този начин се регистрират за участие в търга. Документите за
участие в повторната тръжна сесия се подават до 17.00 часа на 05.06.2017 година в
деловодството на община Златарица.
22 Кандидатите или упълномощени техни представители, за да участват в процедурата,
подават комплект с изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик /голям плик/

X.РАЗДЕЛ: НАЧИН НА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА
ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
23.При изготвяне на документите за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
23.1 До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може
да промени, допълни или оттегли документите си
24. Върху плика /големия плик/ по т.22., кандидатът посочва своето име, № на Обекта за
който желае да участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или
електронен адрес.
25. При приемане на документите върху големия плик се отбелязват входящ номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец
/„Регистър на постъпилите документи за участие”/, за което на приносителя се издава
документ.
26. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща 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 по предходната
т.25.
27. Документите за участие в явния търг се публикуват на интернет страницата на Община
Златарица, съгласно чл. 54 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ.бр.96 от
06.12.2011г.).

XI.РАЗДЕЛ : ВРЕМЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВНИЯ ТЪРГ
28. За провеждане на тръжната сесия, органът открил търга назначава комисия, като
определя нейния състав и резервни членове.
29. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко пет, един от които
правоспособен юрист.
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30. Комисията се назначава със Заповед на Кмета на Община Златарица, след изтичането на
срока за подаване на документите.
31. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията. Този срок не може
да е по-дълъг от три работни дни.
32. Когато по обективни причини, член на комисията не може да изпълнява задълженията си
и не може да бъде заместен от резервен член, органът открил процедурата, издава Заповед за
определяне на нов член.
33. 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.
34. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от
кандидатите/участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни
доказателства за обстоятелствата, изложени в документите на кандидата/участник.
35. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените от
тях документи. Председателят на комисията, обявява пред присъстващите в залата, че открива
провеждането на тръжната сесия и проверява дали са спазени всички предварително обявени
условия, съгласно условията за допускане до участие на кандидатите депозирали документи
за участие.
36. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени
представители. Едно физическо лице, може да представлява повече от един кандидат в търга
с явно наддаване. Всеки кандидат, може да бъде представляван при наддаването само от едно
лице. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите,
подали документи за участие, Комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в
търга, без да отваря плика с документите му.
37. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и
проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
38. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите.
39. Комисията отстранява от участие в търга кандидат :
39.1 Който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са
представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;
39.2 За когото са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 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;
39.3 Който не отговаря на обявените изисквания на продавача към кандидатите за участие в
търга ;
40. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга, Председателят или
упълномощен от него член на тръжната комисия, предоставя на всеки от кандидатите тръжен
номер, с който участва до края на тръжната сесия.
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41. Председателят на Комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за
наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко увеличение е
в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
42. Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат
предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена.
Потвърдената от кандидата цена го обвързва към Комисията и другите участници в търга без
право на позоваване на грешка.
43. Преди третото обявяване на последната предложена от него цена, Председателят на
Комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява
приключване на наддаването със звуков сигнал.
44. Печели този от кандидатите, който единствен е потвърдил последната достигната на търга
цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класиран на второ място,
достигнатата цена и закрива търга за Обектa.
45. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена, с една
стъпка по-ниска от достигната, класираният на второ място се определя посредством жребий.
Когато в явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили само началната цена,
спечелилият и класираният на второ място се определят посредством жребий.
46. Действията на Комисията до изготвянето на Протокола са публични.
47. Комисията съставя Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите,
който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация,
събрана в хода на провеждането му.
48. Когато на търгът с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но при
започване на наддаването присъства само един от тях, той се обявява за спечелил търга при
цена не по-ниска от обявената в Заповедта начална цена за Обекта.
49. 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.
50. Търгът с явно наддаване за Обектите, се отлага за повторната дата, когато :
50.1 В срока, определен със Заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно
заявление за участие ;
50.2. В срока определен със Заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за
участие, но няма допуснат кандидат.
50.3 В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание
за закупуване, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а
внесените от тях гаранции, не се възстановяват.
51. Органът открил търга го прекратява с мотивирана заповед, когато:
51.1 Не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата;
51.2 Кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга ;
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51.3 Първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
51.4.Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултата на съществена
промяна в обстоятелствата;
51.5. Са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да
бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен;
51.6 Възникват обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които
органът открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;
51.7 Определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора;
52. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа открил процедурата, за :
52.1 определяне на купувач или:
52.2 прекратяване на търга
53. Заповедта се издава в тридневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се
съобщава по реда на чл.61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на
продавача.
54.В 7-дневен /седемдневен/ срок от връчването на заповедта по т.52.1, с която спечелилия
кандидат е определен за купувач, същият внася гаранция за изпълнение в размер и начин
определени в т.6.2 и подписва договор за продажба.
55.В случай, че определения за купувач кандидат не внесе в срок гаранцията за изпълнение и
/или не подпише договора за продажбата внесената гаранция за участие се задържа ,а
продавачът с писмо кани втория класиран кандидат да внесе гаранцията и да подпише
договор за продажба. Срокът за внасяне на гаранцията за изпълнение и подписване на
договора за продажбата на дървесината от класирания на второ място е 7-дневен от датата на
получаване на поканата;
56.В случай, че и класираният на второ място кандидат не внесе гаранцията за участие
и /или не подпише договор за продажба продавачът задържа внесената гаранция за
участие и прекратява търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен за обекта.

XII. РАЗДЕЛ: РАЗНОСКИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
57.Всеки кандидат /участник поема всички разноски по участието си в търга. Подадените
документи не се връщат на кандидатите /участниците.

XIII. РАЗДЕЛ: УСЛОВИЯ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С
УЧАСТНИКА ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ
58.Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за купувач на прогнозните
количества на стояща дървесина на корен.
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58.1 В договора се включват задължително всички предложения на участника направени в
хода на проведения търг, въз основа на които е определен за купувач.
58.2 Договорът се сключва в 7 - дневен /седемдневен/ срок от:
а) от връчването на заповедта по т.52.1 за определяне на купувач.
58.3 При отказ на участника определен за купувач да се сключи договор в срока по т.58.2.,
възложителят предлага сключването на договор на участникът класиран на второ място.
59. Продавачът сключва писмен договор за продажба на дървесина на корен в горски
територии, с определения за купувач участник в търга, само когато купувача представи
следните документи:
59.1 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите(НАП), че участникът
няма парични задължения към държавата и, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган и от Община Златарица, че кандидатът няма парични задължения към нея,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
а) удостоверението по предходната точка трябва да е валидно към момента на подписване на
договора. Валидността му е 1 (един) календарен месец.
59.2.Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на
договора. При сключване на договора купувача представя документ за внесено авансово
плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от достигнатата стойност на всеки обект с
включено ДДС.
59.3 Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните
органи на търговеца.
60.Документите по предходната т. 59, следва да са валидни към датата на подписване на
договора по т. 58 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При
представяне на заверено копие, участникът представя и оригинала за сравнение.
61. Договор по т. 58 от тези условия не се сключва с участник, определен за купувач, който
има парични задължения към Община Златарица, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган.

XIV. РАЗДЕЛ: Условия и ред за получаване на позволителните за сеч,
заплащане на цената и транспортиране на добитата дървесина
62. При сключване на договора, купувачът заплаща авансово 90% (деветдесет процента) от
достигнатата обща цена за обекта.
63. Позволителните за сеч се получават в 7 /седемдневен/ срок от подписване на договора.
64. Следващите плащания на дървесината се извършват по действително добити количества
по сортименти, съгласно приемо-предавателен протокол.
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65. При подписване на приемо-предавателния протокол, купувачът се задължава да преведе
по сметката на Община Златарица, сумата за добитото количество посочено в протокола.
66. Продавачът издава превозни билети след представяне на документ на купувача
удостоверяващ извършеното плащане
67. Не се допуска транспортиране на не заплатена от купувача дървесина.
68. За контакт Ленко Арнаудов – Техник горско стопанство
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проект

ДОГОВОР № ………….
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА 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 ОТ ТЯХ

Днес, ……………..2017 год. в гр. Златарица се сключи настоящият договор за
продажба на стояща дървесина на корен между:
1...................................................................….., ЕИК ................................................, със седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………………………………………….представлявано
от

...................................................... , наричано за краткост по – долу ПРОДАВАЧ, от една
страна
2. «……………….» ………….., ЕИК ………………………, със седалище и адрес на
управление-гр. …………….., ул. «……………..», бл. ….., вх. …., ап. ..., представлявано от
………….. ………… ………………. в качеството му на …………… и наричан/а/ накратко
КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящият договор при следните условия:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху прогнозни количества
маркирана дървесина
на корен от Обект №......., отдели: ............................” от
............................................................................................................................................
от
общински горски фонд Златарица
1.2.Купувача приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точка
2.1. от настоящия договор.
1.3.Срок на получаване на позволителното за сеч от страна на Купувача за всяко едно
насаждение от обекта посочено в т. 1.1. е в седемдневен срок след подписване на
настоящия договор
1.4. Крайния срок на действие на договора е 18 месеца от датата на сключване на

договора, съгласно чл. 51, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП..
1.5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за
ползване на дървесината от горите
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II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1.Цената, която Купувачът заплаща за
общото прогнозно количество
от................. м3 прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект №.......,
отдели:
............................”,
е:..........................лв.(…..………………………………………….....)без
вкл.
ДДС
и
.…………………………………………………………) с вкл.ДДС,разпределена по сортименти.
Прогнозните количества и единичните цени са подробно описани в Приложение,
представляващо неразделна част от договора.
2.2.Авансово се заплаща 90% (деветдесет процента) от цената по т. 2.1. При достигане
стойността на авансовата вноска на приетите сортименти, останалото количество дървесина
се заплаща след измерването му.
2.3. В тридневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол
купувачът се задължава да преведе сумата по банкова сметка на Община Златарица.
2.4.Предаването на добитите сортименти се извършва след отсичането, извозването и
рампирането им на временен склад и заплащането им от Купувача. Заплаща се измереното
количество на добитите сортименти, независимо от прогнозната спецификация. Превозните
билети се издават от Продавача до размера на внесените от Купувача вноски.
2.5. Гаранция за изпълнение в размер на.....................лв. (5% - пет процента) от
стойността посочена в т.2.1 от настоящия договор се внася при сключване на договора по
банкова сметка на Община Златарица .
2.6.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след
освидетелстване на всички сечища в обекта и изготвянето на „Констативен протокол за
приемане на изпълнението” за целия обект, заплащането на всички дължимите суми по
настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото количество действително
добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечищата се подписва и от лицето, което
е вписано в публичния регистър на ИАГ и притежава удостоверение за регистрация, съгл. чл.
235 от ЗГ и с когото Купувача има сключен трудов договор.
III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
3.1.С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно приемателния
протокол насажденията от обекта се предават на Купувача. От момента на предаването върху
него преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и охраната
срещу незаконна сеч в обекта.
3.2.Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се
изготвят в присъствието на лицето с право за упражняване на лесовъдска практика по т. 2.6 от
този договор, регистрирано по чл. 235 от ЗГ на Купувача, което ги подписва, съгласно чл. 37,
ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
3.3. Лицето по т. 2.6 от този договор, на което е издадено „Позволително за сеч”, носи
отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до
освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47
и 48 от „Наредбата за сечите в горите”.
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3.4. Дървесината преминава в собственост на Купувача, след заплащане по реда на
т.2.3 от настоящият договор, на приетата с предавателно-приемателен протокол за кубиране
добита дървесина .
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
4.1.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 лицето по
чл. 235 от ЗГ, който е представител на Купувача. Името на лицето е:...........................................,
с удостоверение за регистрация № ....../..........г., издадено от ИАГ.
4.2. С влизане в сила на договора и утвърждаване на технологичния план,
ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срока посочен в
глава I т. 1.3 от настоящия договор.
4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен:
4.3.1.Да изготви и утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на
дървесината във всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор.
4.3.2.Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения
технологичен план.
4.3.3.Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина.
4.3.4.Да издаде превозни билети за транспортиране на дървесината на КУПУВАЧА до
размера на платената от него вноска.
4.3.5. Да освидетелства сечището в определения срок.
4.4. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на
дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧЪТ.
4.5. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи
промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и
след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на анекс към
договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на достигнатите цени по
сортименти дървесина за даденото насаждение.
4.6.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от
настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи анекс,
с които прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение.
4.7.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от
настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със
заповед сечта. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране
на сечта дървесина.
4.8.В случаят посочен в т.4.6., ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧЪТ вноските,
които е направил за съответното насаждение и освобождава депозитът за същото.
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V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
5.1.КУПУВАЧА се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на
насажденията от обекта предмет на настоящия договор.
5.2. Да получи позволителното за сеч, в срока указан в глава I т. 1.3 от настоящия
договор.
5.3. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и
извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.
5.4.Да осигури присъствие на свой представител, който носи отговорност и упражнява
контрол при изпълнение на дейностите по настоящия договор.
5.5. Да осигури присъствието на лицензиран лесовъд, с който е в трудовоправни
отношения, при освидетелстване на сечището и подписване на акт за това, както и в случаите
на осъществяване на контрол по дисциплината на ползване.
5.6. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в
настоящия договор.
5.7. 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 превозен билет след извършено плащане от страна на
КУПУВАЧА.
5.8. Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните
двустранен приемо-протокол за кубиране.
5.9. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху
дървесината от обекта.
5.10. КУПУВАЧЪТ се задължава да представя предоставените му документи съгласно
ЗГ и действащите подзаконови нормативни актове на съответните длъжностни лица от ЗСУ и
ДД и/или РДГ за проверка и контрол.
5.11. 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.
5.12. КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на
пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта.
5.13.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.
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VI.СЪОБЩЕНИЯ
6.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се
извършват в писмена форма.(чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или на ръка в
деловодството на Община Златарица).
6.2.При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е
длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1.Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.1.1.Незабавно и едностранно от страна на Продавача, след констатирано нарушение на ЗГ и
Нареба №8/05.08.2011г. за сечите в горите.
7.1.2.С изтичане срока на договора.
7.1.3.По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
7.2.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то
се дължи на непреодолима сила.
7.3 Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни
претенции и сечта не е започнала, Продавачът възстановява на Купувача гаранцията за
изпълнение и внесените по договора суми, без да дължи плащане на неустойка и обезщетение
за пропуснати ползи.
7.4. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции и сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно
писмено волеизявление от страна на Продавача, като Купувачът заплаща стойността само на
действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се възстановяват.
Продавачът не дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5.Продавачът прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение не се
връща в следните случаи:
7.5.1.В случай, че Купувачът не плати цената, посочена в договора;
7.5.2. При виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията по чл. 5.3, чл. 5.4. и
чл. 5.5.
7.6.При виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията, произтичащи от
настоящия договор, гаранцията остава в полза на Продавача.
VІІІ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. Купувачът транспортира дървесината до срока на договора, като при забава дължи
магазинаж в размер на 0,2 % от стойността на нетранспортираната дървесина,определена към
последния ден от срока за транспортиране, за всеки просрочен ден.
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8.2. При забава от страна на КУПУВАЧА да заплати уговорената в настоящия договор сума,
той дължи неустойка в размер на законната лихва от дължимата цена до края на
издължаването й, като срокът на забавата за плащане не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
След изтичането на този срок, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да прекрати действието
на договора.
8.3. В Случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и КУПУВАЧЪТ
не е транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият освен дължимите магазинаж и
неустойка по изпълнението на договора, явяваща се внесена гаранция за изпълнение, дължи
на ПРОДАВАЧА и обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер
на 10 % (десет процента) от стойността на нетранспортираната дървесина.
IХ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
9.2.Възникналите спорове относно приложението на точките по настоящия договор се
решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните - когато такова липсва - спорът
се решава от компетентния съд.
9.3. 3а неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на Българското
законодателство.
9.4.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ПРОДАВАЧ:.............................
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КУПУВАЧ:…………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 58,ал.1, т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – Държавна и Общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти”

Долуподписаният:……………………………………………………………………...
/име, презиме, фамилия/
с адрес …………………………………………………………………………………………..
л.к № ………………., издадена на ……………….г. от МВР – гр…………………………..
в качеството си на ……………………………………………………………………………
на…………….……......................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
с ЕИК: ……………………………., с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

1.Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
194 – чл. 217, чл. 219 - чл. 260, чл. 301 – чл. 307, чл. 321 и чл. 321 а от Наказателния кодекс;
2.Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
3.Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4.Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е
сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон (в случай, че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице: не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството
не е преустановило дейността си);
5. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Кмета на Община Златарица;
6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
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7. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;
8. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено
поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване
на несъстоятелносттта, ако са останали неудовлетворени кредитори. Декларирам, че не съм
регистрирал друга фирма като едноличен търговец и не съм лишен от правото да упражнявам
търговска дейност. Декларирам, липсата на обстоятелствата по чл.57 ТЗ. Не съм в производство за
обявяване в несъстоятелност ; Не съм възстановен в правата си несъстоятелен; Не съм осъден за
банкрут;
9. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата и към Община
Златарица, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на откритата от Община Златарица
процедура – търг с явно наддаване.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за деклариране на неверни данни.
……………2017 г.
Гр. ……………
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ДЕКЛАРАТОР:……………….

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният .....................................................................................................
В качеството си на:.....................................................................................................
На фирма ”.....................................................................................................................”
с адрес на Управление...................................................................................................
ЕИК..................................................
- участник в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
от горски територии собственост на Община Златарица в обект...................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Ако бъда определен за ползвател на маркирана дървесина в обекти горска
територия собственост на Община Златарица, се задължавам да спазвам
действащите в страната нормативни изисквания на видовете работи, както и за
безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност, Закона за горите и
Наредбата за работното време, почивките и отпуските в съответствие с
трудовото законодателство и Кодекса на труда.

Дата:
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Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД И ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА ,ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА
НА ТЪРГА

Долуподписаният .....................................................................................................
Л.К. №....................,изд. на ......................от ...........................ЕГН.................................
В качеството си на:.....................................................................................................
На фирма”.....................................................................................................................”
-участник в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии
собственост на Община Златарица в обект...................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Извършил съм оглед на обект......................
настоящата процедура.

и съм запознат с предмета на

2.Приемам всички условия за предмета и обекта на същата.

Дата:
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Декларатор:

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за извършен оглед на дървесина от ..........- 2017 г. предвидена за ползване, чрез
възлагане изпълнението на дейностите по ползване на дървесината от горска територия –
общинска собственост.
Днес........2017 г. от .........часа на територията на Община Златарица в присъствието на:

1. .......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно имена, длъжност, месторабота и др.)

2. .......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно имена, длъжност, месторабота и др.)

3. .......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно имена, длъжност, месторабота и др.)

4. .......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно имена, длъжност, месторабота и др.)

След представяне (непредставяне) на документ за закупени процедурни документи за
участие от ........................................................................... в качеството му на
(собствено и фамилно имена на присъстващия клиент)

................................................................................., се провежда настоящия оглед на
(представител; управител; собственик и др. на фирма)

...........................................................................................................................................
(обект за добив на дървесина; добити количества дървесина и др.)

Огледът се извършва в Обект № .........в отдел................; подотдел.................................
.........................., на територията на Община Златарица.
Огледът е извършен без забележки/със забележки, относно посоченото в процедурната
документация, както следва:.............................................................................
(посочват се в свободен текст определените съгласия/несъгласия)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Настоящият протокол от извършения оглед е неразделна част от процедурната
документация, окомплектована в процедурно досие.

За клиент:
1. ......................................
(имена и подпис)

2. ......................................
(имена и подпис)

3. ......................................
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За Община Златарица:
1. ....................................
(имена и подпис)

2. ....................................
(имена и подпис)

3. ....................................

С П И С Ъ К
от приложени документи за участие в процедура търг с явно наддаване за продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на дейност на
Община Златарица

№ по
ред

Представени документи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Подпис и печат :…………………………………
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