
4. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ 

КАНДИДАТИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА СЕСИЯ 

 

   1. Заявление по образеца, приложен в документацията – приложение 1.  

   2. Заверена от участника извадка /разпечатка/ от Търговския регистър за общия статус 

на фирмата  /или удостоверение за актуално състояние, издадено от АП – Търговски 

регистър/ за лицата, регистрирани в Република България или данни за търговската 

регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в 

процедурата е чуждестранно лице или ЕИК на участника.  

   3. ДЕКЛАРАЦИЯ - по образеца, приложен към документацията-приложение 2.  

   4.ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.52, ал.6 от Наредбата - по образеца, приложен към 

документацията- приложение 3. 

   5. ДЕКЛАРАЦИЯ - по образеца, приложен към документацията- приложение 4. 

   6. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния 

регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина” и заверени копия от 

трудовия договор, регистрацията на същия в НАП и удостоверението на наетия 

лицензиран лесовъд - в деня на провеждане на търга, комисията проверява служебно 

актуалността на удостоверенията.  

   7. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена или наета 

техника, и/или работни животни (съгласно т. 3.12 от изискванията към кандидатите), 

осигуряващи извършване на ползването на дървесина от съответния обект:  

- Свидетелство за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ  – заверени 

копия.  

- Талон за преминал технически преглед на същата по реда на ЗРКЗГТ И ЗДвП, 

за горска и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване на 

технически прегледи  – заверени копия. 

- За животните – регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от 

интегрираната система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – 

заверени копия. 

   8. Във всички изискуеми документи трябва да са видни собствениците. 

   9. Броят на работниците /регистрирани в ТД на НАП/ или със сключени граждански 

договори задължително да бъде съобразен с изискуемата техника за усвояване на 

съответният обект, като за целта се изисква актуална справка от НАП за действащите 

трудови договори (по чл.62, ал.4). 

   10. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРИДОБИТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА, 

удостоверяващи професионалната квалификация на назначените работници, (съгласно 

т. 3.12 от изискванията към кандидатите) . 

   11. Референция от поделенията на територията на СЦДП, в които кандидатът е 

извършвал дейност или декларация, че кандидатът не е извършвал дейност на 

територията на СЦДП.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, 

документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

           2. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се 

представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

           3. При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва 

да се придържа точно към обявените от продавача условия. 

           4. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в 

търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни.         


