
  Приложение №1 

   

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за участие в директно сключване на договори за добив на дървесина по реда на чл. 27 

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 

/Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г./,  

 

 От ……………….…………………………………………..………………..………………….………………………………………………….……………,  
/име на търговеца/ 

 

ЕИК ………………………………………… 

със седалище и адрес на управление: гр./с. ………………..….…………………………, обл. …………….…….…………………..  

 

………………….....................................................................................................................................................……… 

 

представляван/о от ……………………………………..…………………………………………………………..…………………………………… 
/трите имена/ 

 

телефон за връзка: ………………………………….., e-mail: …………………………….…………………………………..…..……………… 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

Желая да участвам в договаряне за директното сключване на договори за добив на дървесина 

по реда на чл. 27 от Наредбата, като 

• желая да добия дървесина  

• желая да добия и закупя дървесина  

(ненужното се зачертава) 

 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

От ОБЕКТ № ..........................................., отдел/подотдел ………………………….……..……………………....................... 

 

  

1. Декларирам, че съм запознат/а с изискванията съгласно обявените условия. 

2. Заявявам, че представляваният от мен търговец е вписан в регистъра на Изпълнителна агенция 

по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата с Удостоверение 

№ …………………………… от …………….…………..….………… (посочва се номерът на удостоверение за вписване 

в регистъра на ИАГ). 

3. Заявявам, че представляваният от мен търговец е в трудови правоотношения с лицето 

………………………………….…………………………………………………………………………………. (посочват се трите имена 

на лицензирания лесовъд), вписано в регистъра на Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 от 

Закона за горите за дейността по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата и притежаващо Удостоверение № 

……….……...…… от ……………………..…………………… (посочва се номерът на удостоверение за вписване в 

регистъра на ИАГ на лицензирания лесовъд).  

4.  В случай, че представляваният от мен кандидат бъде определен за изпълнител: 



  Приложение №1 

- ще бъдат представени документите от съответните компетентни органи за липса на 

обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 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 /Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г./; 

- ще бъде внесена/учредена гаранция за изпълнение по договора в размер на 5 % от стойността на 

обекта.  

 

5. Представям следните документи в офертата си: 

Списък на представените в офертата документи Представен 

1. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква 

„а”, „г” и „е” от Наредбата – Приложение № 2 
□ 

2. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква 

„б”, „в”, „д” и „ж” от Наредбата – Приложение № 3 
□ 

3. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран 

персонал за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – Приложение № 4; 
□ 

 

 

Срещу всеки представен документ се поставя знак – Х или V.  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА: 

 

Наименование на кандидата - търговец: .............................................................................................................. 

 

Управител и/или овластено лице : ......................................................................................................................... 

 

Банкова сметка IBAN ...............................................................................................................................................,  

Банка ........................................................................................................................................................................., 

От която ще бъде внесена гаранция за изпълнение 

 

Адрес за контакти: .................................................................................................................................................... 

Тел. ...................................., факс............................, е-mail: ………….......................................................................... 

 

 

 

 

КАНДИДАТ:………………………..……  

                       /........................................................../ 

                                                                                                           /име, подпис и печат/            


