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rp. fl.nongnn. 2014 r.

Ha ocsonauue \n. 44, ar,. 2 or 3MCMA, Brl] rlpr3Ka c qir. I12, an. l, 'r. I or
liaxorra:a ropure, qn. 46, r. I, sr,s Bp. c qn. 49,at. l,'r. 2, rr,a Bp. c trn. 65, ar. I n qn. 15.

aJr. 3 ot Ilapea6a 3a ycnoBHcra H peAa 3a Rr3raraHe H3nr,Jrr rerruero ua,lefiHocrn B ropcKt.r

le ph'ropl4t-t - at pr(aBrra u o6ulurrcra co6c'mesocrur 3a noJr3BaHero Ha alptsccuHa lr

HealpBecHH ropcKn rrporyKrr.r u B H3rr,JrHeHue sa Peureuue Ne 189, npuero c flpo'roro.lr
N'] l5 or21.08.2014 r.

I.IAPE}I(/[AM:

l. Orrpxoau Ilpoueaypa, qpe3 TLpr c raiillo uJ&larrane ra npo4ax6a tra croqrrtA

l(r,pDecfiHa na KopeH, rraxo.(ruta ce s o6err ,,Barr,ra", uuor Nr 000059 s 3eMJrHurero Ha c.

Jlroroso n YIIH III-:a cnopr r.r or.(ux ((ryr6oruo Hrpuue), xr. i2 no perynau,roHHl'rlt

ruraH Ha c. flro,[ono.
2. flpearurer Ha rtpm:
2.1. Crorura atpuecuHa ,,rra KopeH" o'r ronoJla o'r HMor 000059, uecrttocr

,.Barr,na". :leMirHrue c. flroaoso, c KolmqccrBo or 293 xy6.r,r. .lrtpuccrlra.
2.2. Crorura arpBecuHa ,.rra ropeu" or yfll4 Ill-ra clrop'r' n orar'rx (dly r'6orrrro

r.rlpnue ), rr. 32 no peryJtauHoHHHl nJIaH Hit c. JIt oaouo, B pa3Mep rra I94 r<.v-6.:u.

.,1r,ptJccll IIa.

3. Hauzurrra uerra:

3.1. Ilaqanrra rpDlora qeHa :a nporax6a rra atpBeclrtta Ha I(opeH s llNlo-r N!

000059, vecruoc'r ,,Bat<r,oa", 3eruJllrue c. flroaoro, c o6llto croqua rraca 293 ry6.irr. c

Ii 898,00 nn. 6es fUIC, cr,rrlacuo Perueune N! I89, npuero c flporoxort N'.r 15 or
2 I .08.2014 r. ua O6uulrcxu cr,ner' ,.Po4onn" - o6nacr ll,ronlnu.

3.2. Ha,raaHa rptrcra qeHa ra npo4ax6a Ha AbpRcc[Ha Ha Kopelt u YIII4 III-ra
cnopr x ol r'[lx (tf y6onHo urpuqe), rn. 32 no peryna(notlllhx IIJlatl IIa c. rroaoBo. c

o6ulo crosua r,raca I 94 ry6.tut. c 9 781,39 nt. 6e:r L{C, cLUIacHo Peurerrne N I 89,

rrpuero c [poror<or Ns 15 or 21.08.2014 r. tta O6uusct<lt cbBe'r ,,PoaonN" - o6ltac't'

ll-rrouaur.
4. Cpor :a H3n'r,JIIIen e rra aororJopa: ue oreqe o'r 40 ('leruprlaecer) ralettaaplttt

llrru. cJrga aa'r'ara na oNJIlo,lBalle IIa AofoBopa.
5. I-aparrrtur 3i.r ytraclue I] r-r,pla:

5.1. faparruur R pa3Nrep rra 5 o/o or rra,rarHara I'pl,xtta uella no r'. i.l. B pa3Nlep lla

694,90 ,rrr. 6es IUIC. l-apatrquxra 'rpr6na aa e ocrr,rrHra lro I 5,00 'raca Ha 29.09.2014 r .

no rra6uparerrrara clrerKa ua o6utuHa ,,Po.qontl" u "Br,lrapo- Auepuxaucra Kpequrtta

liarrr<a " Al[ Krott flroBAlrB BIC: BGUSBGSF, IBAN: BG 72BGU591603302901400.



ocso6ox(aaBarrero Ha rapar[Hrra 3a yqacrHe,a [re KJracHpaHr.n.e KarraHAarrr ce u3Br,pruRa
lu cpoK or rpn pa6oruu aHH, cre,[ BJrH3a[re B cHJ'la lra 3anoBeara 3a Kracupatrcro la
I(arl.u'{aa'fH1e. B cr'uug cpoK ce ocao60rKnasar fapaHuHhre }ra BcHtrKH KaH.lH.rarrr np}1
UpcKparrBalle Ha rbpra. faparrrtarrre 3a yqacrHe rra KJracHparrHt.e KaH,Irinarr.r ce
tlcuo6oxaasar D cpoK 01' rpu pa6o'rHu anr.I, crer cKr'llorlBanero Ha aoroBopa. I-aparrurju rc
ce ocso6ox.qaBar, 6er aa ce ar,Jr)r(ar JTHXBH 3a nepuo!,a, nper roiiro cpe.qcrBa.ra ca
ItpecrosJlrt 3aKoHuo no cMerKa'ra rra o6ruurra ,,Po,lonrr". [-aparruulra 3a \,,rircrlte r]

uoB'roperr rr,pr. rpl6ua aa e nocrr,rrr{Jta D cpoK llo I 5,00 ,raca ua 0j. 10.201 .l r.
5.2. l-apaHuru R pa3Nrep Ha 5 0Z or naqaJrnat.a t.pl,xrra ucHa no r. 3.2. B pa3\lep rra

489.07 6es .{l[C. fapaurrurra rpr6na aa e nocr-bnr..ir]a ao 15,00 qaca Ha 29.09.2014 r. ro
Ita6upare,ruara cr{erKa rra 06rrIHrra ,,Po,(onlr" u "lir,lrapo- Avepuraucra Kpean.rrra
l)aura " A! rrou flaoosuu BIC: BCUSBGSF, IBAN: IIG 72BCUS9t603302901400.
Ocso6oxragasero Ha rapalruHrrra 3a yqacrlre Ha He K.rracr{paIIHTe r(auaHnarrr ce r3RLplrBlt
r) cpoK or rpn pa6oruu null, cnea BJIH3atIe B cHna [Ia 3anoBea.ra 3a KJlacuparrero rra
KarrnHAarr{Te. B cr,ull r cpoK ce ocBo6ox(,[aBar mpafluHllre lta acutrKH r(aHr Jlaru rrpll
IpeKpar{BaHe rra rtpra. I-apaHttultre 30 yqngt,t" rra KJracHpalrrrre Karr]txla. 4 cc
ocro6ox,{arra'r B cpoK or rpu pa6o'rHu aHH, cre,4 cr.:rroqBilHc.ro lra /'loroRopa. I-aparrunrlr.c
ce ocllo6o)rq(aBar. 6e: ,rta ce !tJr)r(a'r JurxBH 3a epltola, lrpe3 Koiiro cpertct Rirra ca
trpccrorurrr 3aKouno no cN,err(a'ra rra 0611ltHa ,,Po,lorrrr". I-aparrrturlra 3d ysi1g.,.ra ,,

Ilotlropell n pr'.'rpr6na Aa e noc r-r,rrr{Jril R cpoK,rlo I 5.00,laca rla 03. I 0.20 I 4 r.
6. Yc;rouNlr 3il viracrlre B'n,pril:
6.1. l) 'r'r,pla Ntota'r Aa )'ttilcIt!at t'l,pt'()tlcKli JIIJIIit Ito cr\IItct,.,lit tta -l-t,proncrr'r

3el(()rr. per c'rpnparur o uy6Lrn,rnHrr perrrc'fbp no qJr.24l ot 3aKola 3a r'opn1c,3ar(ynr.iJru
lp1,xlla /(ol(yNtelll aullr, BHCCJIII rapallUllq 3a yllacl rlC l{ IlpeACTaBHJll.I ll3ltcKyeNtlITc cc
llOkyNlellTH, CLTJIaCIIo yTBbpAellaTa AOI(ytvtCH'IattH, 3a yI{aCl rle.

6.2. Y.tacrlrrruurc cncABa Aa olroBaprr Ita ycJIoBl{r'ra no ,r,rr. 52, ar. I n .u. 18, an.

l. 'r'. 3 o'r lJapea6a'r'a 3a ycJroBHrra n peaa 3a D'b3llilraHe H3fi'r>Jrrrenuc'ro na ,[ci"lHoct'tl B

|opcKH 'rcprrTopur{ - A-r,pxaBHa oolrutHcxa co6c't Be ocT, r{ 3a nojt3BarreTo tra ll,pBccltHil
r rrc.{'r,pBecHr.] ropcKH npoayKTr'r.

7. fapalrqnr 3a H3n'bJrrrcnl.jc na ,ltoroBopa -.5 % or Aocrxruara'ra c'r'oi:urocr uil
o6crra no r.2.1 . L1 r. 2.2. faparruunra r\{or(e aa 6r,Ie rrapr.rrrrra u,qu 6arrxola. faparru rrra

3a H3lll,JIHellHe IIa AOfOllopa CC IlHacrl I| CpOl( ll0 lpH ,lrlll. CJIe/'l BJlrl3alle I CtlJlA lla
3attoBclITa 3a onpc,rtc:lltre IIa cncrrcJl14.n rr,pra. I-apatttlttlra 3a u3n't,JIrrerrre rra aofoBopa cc

clcnoSorrilaua, cJre,rt IIprrcMarre'[o Ha ccqTa, 3a Kocro ce Iro.,lntlcBa tByclparreH flplreivo-
IIpc,rlaBa[e]lell llpo'l OKOr'I. rlOllntlCall OI OIOpH3ApaHU,!l,r]')l(lIOCI'IIH Jlhtla fi OKO, IlaTCJ'l I I01()
.lpaflcnopTH palre Ia llqroTo Ko,'rH,rec]Bo 11o6u'ra 4r,puecurra. rrprr cIa]BaIc a

rr3rcKRarrBcTa a l-lapca6aTa 3a pe]ta n llaqlltla 3a nojr3Barre rra a'LpBecuHa, ,1o6r'rTa ']81,

ropcxn (lon,rl rra leprr-opltrr-a rra oSruHrra.,Porotur" n 3anrantaue nit.[r,Jr)r(Hr\tH'tc cyMl no

,,tt)l ()Bopa. Ka't'o cr,lltara cc ocno6olrcitalra 6c: Ia cc a'r,-'r)r<ar JrHxBrl 3a rrcplloAa, trpc] Koiil1)

cpe,'lc lRara :iaKornro ca lpcc't'ofll]ainr no cNro'r'Ka'ra ua o6uIHna ,,Portonlt".
8. Yc-qonul H Irarpur rla llJlarrlarre rra qerrara - nD,t cKlr,ottqfi ttenro ,ro dozot;oDu,

lttl0ctfi uKb,lt ateqctuJt trrt,Dza 30nnou0 100 % orn nDeino),ccuornfl orn rrczo 4e a.tu
obexmo, no rcoamo e obtoett ta cne,rcnua ru.t,D?o, xonn Datnuxamo o ie cnfi mertto
D io()unru ,e KoJtuqecntao (h,Dcacuufl u nDadooDumettt, 3oJlo)rcett nre s )ot06oDu

tiy6.^t. co 3n c e u<fl n( Kytlvqotto.
9. Llerra rra rplxrrara Aoryrlrelrrart , - 72,00 ru.. BIroc[IMn B 6poii B Kaca'ta rla

o6ulnrra ,,I'ollonu", Korrro ue ce Br,3cranoRrBar. Tpr,xrrara 1oKyMcnrartttll ce 3aKyllytla

BceKU pa6orcH rcfl or 8.30 /lo 16.00 uo 24.09.2014 r. [lpu ornarattc IIa'rLpra 3a I]ropa

.rltt ir .'ro l6.00,laca ua 08.10.2014 r.



^^ ^^ 19 Ome.[ ua atpBecurrara - BceKrl pa6orerr leH or 9.00 rraca Ao 17.00 qaca, ao29.09.2014/sKJt./, qp* KMercrBo c. Irolono, u aryrnfi Ha rroBropeH TLpr, BceKH pa6ore,
llell or 9.00 qaca Ao 17.00 qaca, Ao 13.10.2014 r./sxl./.

I l. Cpor< r.ra BaJrrrrHocr rra o{eprurc _ 90 arrn. H e BpcMero npe3 Koc-royqacTrrHuHTe ca o6n.up:auu c yc,roBr.rrTa rra rpeac.r.aBellrrre o, ,r* oQeprr,. Cpor<.r,r
3arroqBa aa reqe oT aeH.s, cne.[Bau aeH, Ha Kpar-rrrH, cpoK 3a rronaBatre rra or]ip.r.N.re.'

12. Ile ce pa3rrer(aar o(reprn, rolrro:
12. I . Ca noaaaeHH cne.q cpoka, onpeaeJreri c fiacrorrrtara 3anouc4.
12.2. Ca noaaaerrH r] rre3aneqaraH, npo3paqeu nlrrrK, c rrapyrxelta rrqrocr. Ii rrrltlp6a lta rofiro ua Mrcroro 3a 3a,Ignrlarlc rre ca noJroxerrH no,[nuc,,e rra Brrocn.rcJrr r]

,rlrla'l a Kpaq no cpe/lilTa.
I2.3. I-Ie ctjlr,px(ar aor(yr\.rerrrure, x:6poellrr u r. I4.
I3. Kprrrepnn 3a KJracHpatre rra orleprure: rrafi_nrrcoxa npernoxerra ueHa, rtpli

eBcH'[yaJrr{o npe^craRrrre rra eAIraKBa rlaii-BrrcoKa qerra 01..[r]atua HJIIT troBeqe KarrAlraa.t.H.
I(JlacupaHel o t.rtu tue ce H3B6prrrn cnopeA C6KparuaBarreTo cpoKa Ha AoroBopa. n I(o
r lpeaJroxeHr.rrra ctB[arrrar H no ro3rl rpurepnfi, KagAnra.r.Mre ure 6baa.r ,aaacrpairr, ,,pa,
rrrpe6uii.

14. Mrcro H cpoK 3a no,(aBane ua o{leprure _ BceKH pa6oreH aerr ao 16,i0 qaca /to29.09.2014 r./Bxn./ s o6uHHcKa arru urrrzcrpartH, ,,polorru,,. fpar nnoBj(r.rB, \,.Jr.
,.Corfporrnfi Bpa.ra,cru" Nq lA. I er.axc,.llelouolrcrno". fipu orrorn,,. no *pru.u nrup,jlata --llo l6.30.racaao 13.10.2014 r./stcl.l r.t cr,arpxa cjrearro.l.o:

14. I . 3asn:rcrrue 3a yrracrte.
l4.2.llenrrapaunl 3a rr.rnca rra o6cr.olre.qc.rBara, c.r,r J.racHo ,rl. I g, o,r. I . r. 3 o,r.

IIapel6aTa 3a ycJroBHqla t pe.{a 3a R,r,3JraraHe !r3nr,Jrrrenr rer.o rra ,Ici;irrocru B ropcKr.l
Tcprr,ropr{}r - ,[],pxaBrra n o6ururrcra co6c.r.DeHoct., lr 3a rroJr3Ballo.r.o rra at,pBcourra I
HC..ll,pBeCr t f opcKH nponyKTr.r.

14.3. {exrapaurrrr 3a u3B},pureH omea rra o6er.ra.
14.4. l[er<Lraparrur no o6pa..lcu, cr,rlaoro r. 16.6
14.5. lleraapaur.rJr 3a 3ano3rraBanc c .l.prxlra 

roKyMerr1.auHr.
14.6. I lerrona o(rcpr.a.
14.7. Konlre or yAocroBeperrHe.ro 3a pe rHcrpau,rq rra KaHAr.r.rlara o ny6.rruruur

perucn,p no ,ur. 241 or 3l- ta clo.rBerrrara aefiuocr_:aoepeuo c rpu$ -Brprro c
opurrHa,ra", rroAnHc rr neqar.

14.8. !orcylrer'r 3a nrrareHa rflparrrr,, 3a yqact.lre B pa3Mep ua 694.90 nR. 6e3./U[(]
- 3aBepeno rcoulre c rpl'r{l ,,Brprro c oplrrurrara", rro.4rrrrc H ficrrar,3a o6er.ta rro.r. 3.1. ,
iloKylleflr 3a rrlralerra faparrLtfi, B pa3Mep ua 499,07 6c.l fll{C-rancporo c rparf ,,Bnpuo c
opur-t.tuiura", Ilo]trrr.rc H rIcqa.t.,3a o6er<.r.a tto r-. j.2.

14.9. /loryrnrern. 3a 3aKyrlerra rp.l,xrra ,[oKyr!,elrrartuq B pa3Mcp Ha 72,00 .rru. ..

3aucpcHo c lplrdr ,,Brprro c opururraaa,,, nonnfic u neqar.
14.10.o(lepra,e ce lroraBar r] 3arBoperr rrenpo3paqerr ,nHK, c rre.apyurclra rt{Jrocr.,

tta n,p6a rta xoiro a l\trlcrot.o 3a 3irrrcnBatle ca noJlo)KelrH rroanHcnTe rra Brroc reJt, rl
aBa'r'a Kparr H rro cpcaaTa.

14.11. B [Ju.rKil no r'. 14.10. cre nocrar]s't .lroKyMeHTH.r.e H3rtcKBarru or B63Jro)KH.reJrx
rro 't'. 14, KoKmo u omdeten, 3dt,eqo,no , e po:poqe, naux c talnuc ,,I.{ettono
ofiepnru", lotlrte ocfl ue,no tto xatdudona u npednento ua npo4edypamo, Komo
ct d't pttco ,totrt n,te,ro tt ttodnucotto tpttooo npedaol,ce ue no xottdur)oma,

15. Mrcro, aa'ra H qac rra npoRe)r(rarre na rrtpBa r.r B.ropa aara rra rrpra _ fh,pna
,rrara rra rbpra c 30.09.2014 r. o'r 11.00 rraca D crpaAara R crpaaara rra o6runscra
arNrHrrrrcrpauu, .,l,oaonu". [lpn lunca Ha KaH,qHAarH l,tltlr ua o6sserr cneue;tur,l yqacrrrHr(
uorlropeH r.r,pr Aa ce rrpoReAe rra 14. 10.2014 r. o.r I I .00 rraca npH cr,rru..rre ycJroBH, lia
cl, lo'fo 1\lrc'ro.



16, Olo6plnar'l 't p'L)KHara AoKYMeltraul{,r' cr,c cneanoro caAtpxaHI.ie:

I6.l .Konse or Hacrorlulara 3anonea sa orxp'IBalle Ha rlpr c 'rafiHo lraaraBaue'

16.2. Vc:ronr'rs 3a npoBe)I(aaHe Ha rbpra.
1 6.3. 3assreHlre 3a yqacrlre n rr,pr c tafiuo Ha'[raBaHe'

16.4. .{erlapauufl 3a JIHnca tla o6crog'relcrBara, crulacHo 'in' 18, aJr' l' r' 3 or'

I-lape46ara 3a ycJroBrrrTa H peaa 3a Bl3JrOfOHt I.I3nbIHellHeTo Ha Jlefittoc'rH B fopcl(ll

repltTopHH _.[I,p)r(aBHa lr o6u[.trrcxa co6c.rseHocr. Il 3a noJI3BaHe'rO IIa Al,pBeCHHa H

rrenT,pBecr'rH ropcKll llpoAyKTH.
16.5. flert.naparlue 3a H3B1,pt[ell orttea tta o6exra.

I6.6. flpoer<t IIa AoroBop c npHnox(eua aeKnapauH'l rto o6pa:ett'

I 6.7. I-lerroua o(rePra.
l6.8.ller;lapaltn I 3a 3ano3llaBaIIe c rpl,r(Ha roKyMcll'l alLLI'

17. Cr,r'lractto 'rrl. 65. al. l, or,n np. c 'ul. 5J. ajt l or l'[apc'tt6a 3a ycjlol]H'lra lt pe'1a

3it r]r,3JIarattc I.t3ttt,JIIIcllllelo tra acftttoct'lt B ropcKH Teprilopl4lt - lu'p)l(aBl'la H o6tttllHcxa

ctt5cr.Bc rroc.r.. ,r 3a UoJr3Barrcto & /lr,puccl I0 It Be/'ll,plleclll, fopcKH npoayK'fH' 3alloBellla

cc rry6.rrr.rr<yua lra orf Hu iLn ara HrrTeprreT C'rpalrulla Ila ()6ll tl.t I la'Ia, l0 (nece'l) allll npc.rl}l

lrpoBc)r(naUe Ila'rbpra.
18. I(onue or 3anonea,ra,4a ce nocTaBH rra ra6.lio [O :a o6lnu IIa o6ultlla ,,Poaottlr"

ll.toti0tro
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Kstctrt rrtr o6u1tnru ,, Podonu" - o():t(tcnl



 
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА 
КОРЕН 

 
 
 
 
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
1. Търгът се обявява в изпълнение на Решение № 189, прието с Протокол № 15  от 21.08.2014г. на 
Общински съвет „Родопи” и Заповед № 652/15.09.2014.  на Кмета на Община „Родопи” – област  
Пловдив. 
2. Цел на търга:  Поддържане и експлоатация на имоти –  общинска собственост. 
3. Редът за участие в търга е установен с настоящите правила. 
4. Финансовото и организационно обезпечаване се осъществява от Общинска администрация при 
Община „Родопи” – област  Пловдив. 
5. Предмет на търга:  
5.1. Стояща дървесина „на корен” от топола от имот 000059, местност „Вакъва”, землище с. 
Ягодово, с количество от 293 куб.м. дървесина. 
5.2. Стояща дървесина „на корен” от топола от УПИ ІІІ-за спорт и отдих (футболно игрище), кв. 
32 по регулационния план на с. Ягодово, с количество от 194 куб.м. дървесина. 
6. Вид на търга – търг с тайно надаване. 
7. Дата на провеждане на търга: на 30.09.2014 г. от 11:00 часа в сградата на общинската 
администрация в гр. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а; 
При неявяване на кандидати или при възникване на други обстоятелства, които правят невъзможно 
провеждането на търга, нов такъв ще се проведе на 14.10.2014 г. от 11.00 часа. 
8. Начална цена: 
8.1. Начална тръжна цена за продажба на дървесина на корен в имот № 000059, местност 
„Вакъва”, землище с. Ягодово, с общо стояща маса 293 м3 е 13 898,00 лв. без ДДС, съгласно 
Решение № 189, прието с Протокол № 15 от 21.08.2014 г. на Общински съвет „Родопи” – област 
Пловдив. 
8.2. Начална тръжна цена за продажба на дървесина на корен в УПИ ІІІ-за спорт и отдих 
(футболно игрище), кв. 32 по регулационния план на с. Ягодово, с общо стояща маса 194 м3 е 
9 781,39 лв. без ДДС, съгласно Решение № 189, прието с Протокол № 15 от 21.08.2014 г. на 
Общински съвет „Родопи” – област Пловдив. 
9. Срок за изпълнение на договора: не повече от 40 (четиридесет) календарни дни, след датата 
на сключване на договора. 
10.Върху  предложената цена  за продажба се начисляват 20% ДДС, съгласно чл. 45 и чл. 67 от ЗДДС.  
11.Условия и начин на плащане на цената – при сключването на договора, участникът спечелил 
търга заплаща 100 % от предложената от него цена за обекта, по която е обявен за спечелил 
търга, като при разлика от действително придобитите количества дървесина и 
предварително посочените в договора куб.м. са за сметка на Купувача.  
12. Гаранция за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта по т. 5.1. и 
т. 5.2. Гаранцията може да бъде парична или банкова. Гаранцията за изпълнение на договора се 
внася в срок до три дни, след влизане в сила на заповедта за определяне на спечелил търга. 
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, след приемането на сечта, за което се 
подписва двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от оторизирани длъжностни 
лица и окончателното транспортиране на цялото количество добита дървесина, при спазване 
на изискванията на Наредбата за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън горски 
фонд на територията на община „Родопи” и заплащане на дължимите суми по договора, като 
същата се освобождава без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са 
престоявали по сметката на община „Родопи”. 
13. Цена на тръжните документи: 72,00 /седемдесет и два/ лева, вносими в брой в касата на 
общината. 



14. Тръжни книжа се закупуват всеки работен ден до 24.09.2014 г./вкл./ от 8:30 ч. до 16,00 ч. При 
отлагане на търга за втора дата-до 16.00 часа на 08.10.2014 г. 
15. Гаранция за участие 
15.1. Гаранция в размер на 5 % от началната тръжна цена по т. 8.1. в размер на 694,90 лв. без 
ДДС. Гаранцията трябва да е постъпила до 15,00 часа на 29.09.2014 г. по набирателната сметка 
на община „Родопи” в  “Българо- Американска Кредитна Банка ” АД клон Пловдив BIC: BGUSBGSF, 
IBAN: BG 72BGUS91603302901400. 
Освобождаването на гаранцията за участие на не класираните кандидати се извършва в срок от 
три работни дни, след влизане в сила на заповедта за класирането на кандидатите. В същия 
срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на търга. Гаранциите 
за участие на класираните кандидати се освобождава в срок от три работни дни, след 
сключването на договора. Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през 
който средствата са престояли законно по сметката на община „Родопи”. Гаранцията за 
участие в повторен търг, трябва да е постъпила в срок до 15,00 часа на 03.10.2014 г. 
15.2. Гаранция в размер на 5 % от началната тръжна цена по т. 8.2. в размер на 489,07 без ДДС. 
Гаранцията трябва да е постъпила до 15,00 часа на 29.09.2014 г. по набирателната сметка на 
община „Родопи” в  “Българо- Американска Кредитна Банка ” АД клон Пловдив BIC: BGUSBGSF, IBAN: 
BG 72BGUS91603302901400. 
Освобождаването на гаранцията за участие на не класираните кандидати се извършва в срок от 
три работни дни, след влизане в сила на заповедта за класирането на кандидатите. В същия 
срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на търга. Гаранциите 
за участие на класираните кандидати се освобождава в срок от три работни дни, след 
сключването на договора. Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през 
който средствата са престояли законно по сметката на община „Родопи”. Гаранцията за 
участие в повторен търг, трябва да е постъпила в срок до 15,00 часа на 03.10.2014 г. 
16.Офертите  се подават в деловодството на Община „Родопи”, обл. Пловдив до 16,30 часа всеки 
работен ден до 29.09.2014 г. /вкл.. При отлагане на търга за втора дата-до 16.30 часа на 13.10.2014 
г./вкл./; 
17. Условия за оглед на дървесината: всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, до 
29.09.2014/вкл./, чрез кметство с. Ягодово, в случай на повторен търг, всеки работен ден от 9.00 
часа до 17.00 часа, до 13.10.2014 г./вкл./. 
 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
18. В търга  могат да участват Търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани в публичния 
регистър по чл. 241 от Закона за горите, закупили тръжна документация, внесли гаранция за участие 
и представили изискуемите се документи, съгласно утвърдената документация за участие.  
19. При провеждане на търга с тайно надаване се изисква присъствието на кандидатите или техни 
упълномощени представители, които представят документ за самоличност. 
20. Кандидатите за участие в търга представят следните документи в Деловодството на 
общинската администрация с адрес: гр. Пловдив, ул. С. Врачански № 1а, както следва: 
20.1.Заявление за участие. 
20.2.Декларация за липса на обстоятелствата, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 
20.3. Декларация за извършен оглед на обекта. 
20.4. Декларация по образец, съгласно т. 16.6. от Заповед № 652/15.09.2014 г. 
20.5. Декларация за запознаване с тръжна документация.  
20.6. Ценова оферта. 
20.7. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 
съответната дейност-заверено с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 
20.8. Документ за платена гаранция в размер на 694.90 лв. без ДДС – заверено копие с гриф „Вярно 
с оригинала”, подпис и печат, за обекта по т. 5.1. и документ за платена гаранция в размер на 
489,07 без ДДС-заверено с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат, за обекта по т. 5.2. 
20.9. Документ за закупена тръжна документация в размер на 72,00 лв.  – заверено с гриф „Вярно 
с оригинала”, подпис и печат. 



20.10.Ако кандидатът участвува чрез пълномощник – изрично пълномощно за участие в конкурса 
/нотариално заверено/. 
21. Тръжната документация се подава в затворен непрозрачен плик, с ненарушена цялост, на 
гърба на който на мястото за залепване са положени подписите на вносителя в двата края и  по 
средата. В плика по се поставят документите изисквани от възложителя по т. 20, както и отделен, 
запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта”, наименованието на кандидата и 
предмета на процедурата, като съдържа попълнено и подписано ценово предложение на 
кандидата. 
22. Пликовете с офертите се завеждат в отделен входящ дневник, а на приносителя се издава 
документ, в който се вписва входящия номер и се отбелязва датата и часът на приемането на 
документацията. 
23. Събирането и съхраняването на офертите, както и отбелязването на техния входящ номер, 
датата и часа на постъпването, както и вписването в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване се извършва в деловодството на общината. 
 
 
 
ІІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 
24. Кметът на общината издава заповед за комисия по провеждане на търга, като определя нейния 
състав и резервни членове. Заповедта се издава след изтичане на срока за подаване на офертите от 
участниците. 
25. Членовете на комисията декларират, че: 
Нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали 
оферта за участие; 
Не са „свързани лица” по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с 
кандидат с процедурата или с посочените от него представители; 
Ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията; 
26. Декларацията по чл. 25 се попълва след получаване на списъка с кандидатите. В случай, че на 
следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответния член 
от комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се 
включва някой от резервните членове. 
 
27. В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособния юрист, търгът се 
отлага с един час. 
28. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или продължаването 
на отложения по предходната точка  търг, се насрочва нов; 
29. Решенията на комисията се взимат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на 
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага 
мотивите си. 
30. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 
както и да изисква в определен срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в 
офертата на кандидата. 
31. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти. 
32. Комисията проверява самоличността на кандидатите или техните упълномощени 
представители.  
33. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени 
съгласно изискванията. 
34. След проверка на документите, комисията се произнася с решение за допустимостта до по-
нататъшно участие в търга за всеки един от кандидатите. 
35. Не се разглеждат оферти, които: 
35.1.са подадени след срока, определен със заповедта за търга. 
35.2. са подадени в прозрачен, незапечатан плик, с нарушена цялост и на гърба на който на мястото 
за залепване не са положени подписите на вносителя в двата края и по средата; 
35.3. не съдържат необходимите документи. 



35.4.не се отваря плика с надпис „Ценова оферта” на кандидат, за когото комисията констатира, 
описаното в т. 35.1, 35.2 и т. 35.3. /вкл./. 
35. Когато в срока, посочен в заповедта за подаване на оферти за участие в търга, постъпи  само 
една валидна оферта от един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, 
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Ако единственият кандидат се 
откаже, внесената от същия гаранция се задържа в полза на общината. 
36. В случай, че в резултат на декласиране на участниците, поради нередовност остане само един 
кандидат, търга се провежда и участника се обявява за спечелил по предложената от него цена, 
която не може да бъде  по-ниска от началната тръжна цена и по обявените тръжни условия. 
37.Тръжната комисия може да поиска в определен от нея срок след изтичане на срока за подаване на 
офертите писмени разяснения и/или документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да 
водят до изменение  или допълване на представените оферти. 
38. Офертите на кандидатите се подписват най-малко от трима членове на комисията. 
39. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока предложена цена, при 
евентуално представяне на еднаква най-висока цена от двама или повече кандидати, 
класирането им ще се извърши според съкращаването срока на договора. Ако предложенията 
съвпаднат и по този критерий, кандидатите ще бъдат класирани, чрез жребий. 
40. В деня на заседанието тръжната комисия изготвя протокол  за резултатите от търга и 
предложение за определяне на участник, спечелил търга и класиране по ред на следващите 
участници, съобразно удовлетворяването на тръжните условия. 
41. В седемдневен срок от получаването му, кметът на общината утвърждава протокола и въз 
основа на него издава заповед, с която определя участника, спечелил търга, или издава заповед, с 
която отхвърля всички  предложения. В заповедта за определяне на лицето, спечелило търга, 
кметът  утвърждава цената, условията на плащане и предаването на владението, което не може 
да се направи преди плащането на цената. Участниците в търга се уведомяват за съдържанието на 
заповедта в тридневен срок от издаването й. Срокът за обжалването й тече за всеки участник от 
датата на уведомяването му. 
42.Кметът на общината сключва договор със спечелилия търга в двуседмичен срок от влизане в сила 
на заповедта. 
43.В случай, че в срока по 35.1. не бъде сключен договорът по вина на спечелилия търга участник, 
кметът на общината определя за спечелил търга следващия класиран кандидат и му предлага 
сключване на договор. 
44. Гаранциите на участниците в търга, които са отказали сключване на договора се задържат като 
неустойка.   
 
ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО: 
45. Заповедта за провеждане на търга и документация за участие в търга с тайно надаване се 
публикува в интернет страницата на общината,  
46.Заповедта за провеждането на търга се обявява на таблото за обяви на община „Родопи” и 
Кметство с. Ягодово; 
47. Допълнителна информация се получава на адрес: гр. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а, тел. : 
032/604-120   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
Долуподписаният/ата/………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ЕГН………………………………………………., притежаващ л.к.№………………………………………......................................... 
 
издадена на……………………………………..от……………………………………..,с постоянен адрес………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
в качеството ми, а именно………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
в……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
със седалище………………………………………….и адрес на управление……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………., тел./факс……………………………………. 
 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че 
 

 
Съгласен съм с условията заложени в проекто – договора, неразделна част от тръжната 

документация, съгласно Заповед № 652/15.09.2014 г. на Кмета на община „Родопи” – област 
Пловдив. 
 
 
 
 
 
Дата:…………………..2014 г.                                                              Декларатор:…………………………………………….. 
гр……………………………                                                                                                /подпис и печат/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 За запознаване с тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект „Вакъва”, имот № 
000059 в землището на с. Ягодово и УПИ ІІІ-за спорт и отдих (футболно игрище), кв. 32 по 
регулационния план на с. Ягодово, обявен със Заповед № 652/15.09.2014 г. на Кмета на община 
„Родопи” – област Пловдив. 
 
Долуподписаният/ата/.................................................................................................................................... . 
 
ЕГН: ....................................., л.к. №…….............................., издаден на …................. от................................. 
 
представител на фирма:………………..………………………………………………ЕИК……………………………………………………… 
  
със седалище и адрес на управление………………………………………………………………………………………………………… 
 
адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
или нотариално упълномощен представител……………………………………………………………………………………………. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 Запознах се с тръжна документация. Нямам претенции към Община „Родопи” за необективна 
информация. 
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК за попълване на декларация с 
невярно състояние. 
 
 
 
Дата:………….2014 г.                                                                                   Декларатор:…………………………………….. 
гр. Пловдив                                                                                                                       /подпис и печат/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
 
Долуподписаният.............................................................................................................................................. 
 
ЕГН: ......................................., л.к. №……................................., издаден на …......................... от.................... 
 
Представител на фирма:………………..…………………………………………………………ЕИК………………………………………….. 
  
адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Кандидат за участие в търг с тайно наддаване за продажба на продажба на стояща дървесина 
на корен, находяща се в обект „Вакъва”, имот № 000059 в землището на с. Ягодово и УПИ ІІІ-за спорт 
и отдих (футболно игрище), кв. 32 по регулационния план на с. Ягодово, обявен със Заповед № 
652/15.09.2014 г. на Кмета на община „Родопи” – област Пловдив. 

 
 

 
  
 ДЕКЛАРИРАМ, че на  ... ...........................................2014 г. извърших оглед на имота, предмет на 
настоящия търг. 
 
 
 
Декларатор:………………………………….. 
                          /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декларация 
По чл.18, ал.1, т.3 

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти  
 

 
Долуподписаният/ата/ ……………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                                                                    /собствено,бащино,фамилно име/ 

ЕГН………………………………….,притежаващ/а лична карта №………………………………………………………………., 
издадена на ………………………………..от ……………………………………., с постоянен адрес:………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
в качеството ми на……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                             /съдружник,неограничено отговорен съдружник,управител и пр./ 

в…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                /наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

Със седалище и адрес на управление:……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….тел./факс………………………………………. 
Вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК……………………………………………….. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1.Не съм осъден/а/с влязла в сила присъда за: 
а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл.219-260 от Наказателния кодекс; 
2.Представлявания от мен участник: 
-не е обявен в производство по несъстоятелност и не се намира в  подобна процедура съгласно 

закони и подзаконови актове; 
-не е в производство по ликвидация, не е преустановил дейността си и неговата дейност не е под 

разпореждане на съда. 
3. Нямам парични задължения към Община Родопи с влязъл в сила акт на компетентен орган 

 
Настоящото декларирам във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване обявен със Заповед 

№652/15.09.2014г. на Кмета на Община „Родопи“. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 
 
 
 
 
Дата:…………………………..                                                                 Декларатор:………………………………………….. 
Гр.:………………………………                                                                                                      /подпис,печат/ 



 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 

От………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                    /наименованието на търговеца/ 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК………………………………………………………, 

представлявано от:…………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

в качеството му на ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

На основание Ваша Заповед № 652/15.09.2014г. заявявам, че желая да участвам в търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от топола от имот № 000059, местност 

“Вакъва“, землище с.Ягодово, с количество от 293куб.м. дървесина и стояща дървесина на корен от 

топола от УПИ ІІІ-за спорт и отдих (футболно игрище), кв.32 по регулационния план на с.Ягодово с 

количество от 194 куб.м. дървесина, като правя следното предложение: 

1.Предлагам цена за закупуване на стояща дървесина на корен от топола в Имот № 000059, 
местност „Вакъва“, землище с.Ягодово, с количество от 293 куб.м., в размер 
на………………………………/………………………………………………………/лева без ДДС, и цена за закупуване на 

                                                              /словом/ 

 стояща дървесина на корен от топола в УПИ ІІІ- за спорт и отдих (футболно игрище), кв.32 по 
регулационния план на с.Ягодово с количество от 194 куб.м., от 
………………………………/………………………………………………………/лева без ДДС. 
                                                                      /словом/ 

2. Срок за изпълнение……………………………………………………………………………………………2014г. 

Забележка: срокът за изпълнение да бъде изписан в календарни дни, които не могат да бъдат 

повече от 40/четиридесет/. 

3.Известно ми е,че в случай, че бъда определен за КУПУВАЧ, за да сключа договор с 

ПРОДАВАЧА, трябва да представя оригинален или нотариално заверено копие на документ за 

внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от 

ценовото предложение . 

 

 

 

 

 Дата:…………………………..                                                                Декларатор:………………………………………….. 
Гр.:………………………………                                                                                                      / подпис,печат/ 

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Относно:Процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от топола от 
имот № 000059, местност “Вакъва“, землище с.Ягодово, с количество от 293куб.м. дървесина и 
стояща дървесина на корен от топола от УПИ ІІІ-за спорт и отдих (футболно игрище), кв.32 по 
регулационния план на с.Ягодово с количество от 194 куб.м. дървесина 
 
 
Долуподписаният/ата/ ……………………………………………………………………………………………………………………………., 
                                                                          /собствено,бащино,фамилно име/ 

ЕГН………………………………….,притежаващ/а лична карта №………………………………………………………………………., 
издадена на ………………………………..от ……………………………………., с постоянен адрес:………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
в качеството ми на…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                             /съдружник,неограничено отговорен съдружник,управител и пр./ 

в………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                /наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

Със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….тел./факс……………………………………………… 
Вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК……………………………………………………….. 
 

ЗАЯВЯВАМ: 
 
 

Участието си в обявения със Заповед №652/15.09.2014г. на Кмета на Община „Родопи“, търг с тайно 
наддаване; 
 
Декларирам, че средствата, с които участвам в търга са придобити на законно основание; 
 

1.Запознат съм с всички условия и предмета на настоящия търг с тайно наддаване. 
2.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на дейността. 
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

процедурата. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата………………………………..                                                            Подпис:……………………………………… 
                                                                                                                                    /подпис,печат/ 

 
 
 
 



 

          ПРОЕКТ! 
 

 
ДОГОВОР 

за продажба на  стояща дървесина „на корен” от Обект ПИ №000059, м. Вакъва, землище 
с.Ягодово и УПИ ІІІ-за спорт и отдих/футболно игрище/, кв.32 по регулационния план на 

с.Ягодово, община „Родопи” 
 

 Днес ..................2014г. в гр. Пловдив се сключи настоящия договор между: 
1. Община „Родопи”, гр.Пловдив, ул. Софроний Врачански 1А, ЕИК ........................., 

представлявано от инж.Пламен Спасов – Кмет и Стоянка Андреева – Гл.счетоводител, 
наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, и 

2.   ............................................................................................................................................................., 
регистрирано решение по ф.д................................ по описа на ....................съд, 
гр................................, ЕИК ............................................, съгласно Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, представлявано от 
......................................................................................, ЕГН..........................................., ЛК 
№......................................., издадена от  МВР гр.......................... на .....................год., в 
качеството му на ......................................... и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за 
следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. Настоящият договор се сключва на основание чл.112, ал.1 от ЗГ, чл.49, ал.1, т.2 във връзка с 
чл.46 т.1 и чл.50 т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и Заповед №............../.....................2014г. на Кмета на община 
„Родопи” за определяне на спечелил търга. 
1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху 293 куб.м стояща дървесина „на 
корен” от топола от ПИ 000059, м.Вакъва, землище на с.Ягодово и 194 куб.м стояща дървесина „на 
корен” от топола от УПИ ІІІ-за спорт и отдих/футболно игрище/, кв.32 по регулационния план на 
с.Ягодово, Община Родопи 
1.3. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точка 2.1. от 
настоящия договор. 
1.4. Разрешителното за сеч /Заповед  на кмета на община „Родопи”/ се получава от страна на 
КУПУВАЧА след подписване на настоящия договор 
1.5. Срок за изпълнение на договора ........./......................../ календарни дни след подписване на 
настоящия договор. 
1.6. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на 
дървесина от гори и територии извън горски фонд. 
 

ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1.Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за количествата маркирана дървесина „на корен” от топола 
от ПИ 000059, м. Вакъва, землище с.Ягодово е ....................... 
/................................................................................................................/ без ДДС, или 
............................/............................................./ с вкл. ДДС 
Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за количествата маркирана дървесина „на корен” от топола от 
УПИ ІІІ-за спорт и отдих /футболно игрище/, кв.32 по регулационния план на с.Ягодово  е 
.................................../................................../ без ДДС, или 
...................................../................................................/  с вкл. ДДС 
2.2.Плащанията по договора се извършват както следва: 
При сключването на договора КУПУВАЧЪТ заплаща 100% /сто процента/ от посочените в т.1 от 
настоящия договор цени. 



2.3.За добито определено количество дървесина КУПУВАЧЪТ веднага уведомява ПРОДАВАЧА, 
който в рамките на един работен ден от получаване на уведомлението, изпраща представител за 
изготвяне на предавателно – приемателен протокол за кубиране. 
2.4.Съгласно посочените количества в предавателно-приемателния протокол за кубиране, 
ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети. 
2.5.При разлики между действително добитите количества дървесина и предварително 
посочените в Раздел І т.1.2 от настоящия договор, същите остават за сметка на КУПУВАЧА. 
2.6. Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават до размера на внесените от 
КУПУВАЧА суми. 
2.7. Гаранция за изпълнение на договора в размер на ..................лв /5% от достигнатата цена на 
предмета на договора/ се внася при сключване на договора по следната банкова сметка на 
община Родопи: IBAN – BG72BGUS91603302901400; BIC – BGUSBGSF при Българо - Американска 
Кредитна Банка – клон Пловдив. Продавачът се ползва от гаранцията за изпълнение безусловно и 
веднага, когато са налице основанията за това. Гаранцията за изпълнение е в полза на Продавача, 
от която той може да прихваща евентуални вреди или неустойки, предвидените в договора 
санкции, дължащи се на неизпълнение или лошо /забавено и/или некачествено/ изпълнение на 
договора от Купувача. 
2.8. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, след приемането на сечта, за което се 
подписва двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от оторизирани длъжностни 
лица, и окончателното транспортиране на цялото количество добита дървесина, при спазване на 
изискванията на Наредбата за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън горски фонд 
на територията на община „Родопи” и заплащане на дължимите суми по договора, като същата се 
освобождава без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престоявали 
по сметката на община „Родопи”.  
 

 
ІІІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

3.1. С издаване на разрешителното за сеч и подписване на предавателно-приемателен протокол 
насажденията в ПИ 000059, м.Вакъва,землище с.Ягодово и УПИ ІІІ-за спорт и отдих /футболно 
игрище/, кв.32 по регулационния план на с.Ягодово се предават на КУПУВАЧА. От момента на 
предаването върху тях преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана 
и охраната срещу незаконна сеч в горе цитираните имоти. 
3.2. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА при подписване на предавателно-
приемателния протокол и издаване на превозен билет от оторизирани длъжностни лица и 
лицензиран лесовъд. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
4.1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от 
насажденията в ПИ 000059, м.Вакъва,землище с.Ягодово и УПИ ІІІ-за спорт и отдих /футболно 
игрище/, кв.32 по регулационния план на с.Ягодово, считано от датата на подписване на 
договора. Предоставянето на дървесината от насажденията се удостоверява с подписване на 
предавателно-приемателен протокол между страните, като от страна на КУПУВАЧА участва и 
лицензиран лесовъд. 
4.2. С подписване на договора ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предостави на КУПУВАЧА 
разрешително за сеч за маркираната дървесина, предмет на настоящия договор. 
4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 
4.3.1. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, предмет на настоящия договор. 
4.3.2. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина. 
4.3.3. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платените от него 
суми. 
4.3.4. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната уредба. 
4.3.5. Да изготви протокол за свършената работа. 
4.4. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 
дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 
 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
5.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, предмет на настоящия договор съгласно 
тръжните книжа. 
5.2. КУПУВАЧЪТ да получи разрешително за сеч в срока указан в т.1.4 на настоящия договор. 
5.3. КУПУВАЧЪТ да представи технологичен план за осъществяване добива и извоза на 
дървесината. 
5.4. КУПУВАЧЪТ да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на 
сечта и извоза на дървесината. 
5.5. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия 
договор. 
5.6. Да осигури присъствие на лицензиран лесовъд при приемането на сечта и подписването на 
двустранен предавателно – приемателен протокол. 
5.7. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в настоящия 
договор. 
5.8. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху дървесината, 
предмет на настоящия договор. 
5.9. КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧА документи, съгласно 
ЗГ и действащата нормативна уредба единствено и само за насажденията, предмет на настоящия 
договор. 
5.10. КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите /причинените/ повреди на пътната 
мрежа и  съоръжения при осъществяване на дейностите по предмета на настоящия договор. 
5.11. При извършване на мероприятията по сечта, извоза и транспортирането на добитата 
дървесина КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда. 

 
VІ. СЪОБЩЕНИЯ 

6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 
извършват в писмена форма. Адресите за кореспонденция на страните по договора са 
посочените адреси на седалището и управлението им. 
6.2. 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. 
 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Настоящият договор може да бъде прекратен: 
7.1. 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 нормативната уредба, нанесло значителни вреди или констатирано неизпълнение на 
технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 
7.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирани нарушение 
на разпоредбите на чл.87о, ал.1 от ППЗГ. 
7.3. 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 т.1.4. от настоящия договор. 
7.4. 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 по т. 5.10 от настоящия договор. 
7.5. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при неизпълнение или лошо 
/забавено и/или неточно/ изпълнение на договора. 
7.5. В случаите, посочени в т.7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 от настоящия договор, внесената от КУПУВАЧА 
се задържа от страна на ПРОДАВАЧА и не подлежи на връщане. 
7.6. С изтичане срока на договора.  
7.7. По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

 



VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
8.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
8.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 
8.3. 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 липсва такова, спорът се решава от родовокомпетентния съд по 
седалището и адреса на управление на Продавача.. 
 Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 
 
 
ПРОДАВАЧ:      КУПУВАЧ: 
 
1............................................. 
/.............................................../    /...................................../ 
 
2.............................................. 
/............................................./ 
 

 


