
 

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В  
ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА – ОТКРИТ КОНКУРС 

ПРИЛОЖЕНИ 

ДА НЕ 

1. Заявление за участие - образец - Приложение №1   

2. Документ/и за внесена гаранция за участие за всеки обект по отделно – ….. 
броя           

3. Документ за закупена документация за участие /не е задължителен, прилага се 
когато участникът е закупил документацията за участие/   

4. Актуално състояние от АВ - ЕИК за ЮЛ /или декларация свободен текст 
посочваща ЕИК номера на участника/ или копие от документ за самоличност 
за ФЛ 

  

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 - образец - Прил. 
№2 и 3 

  

6. Удостоверение на кандидата за регистрация в публичния регистър по чл. 241 
от ЗГ 

  

7. Удостоверение на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ и 
копие на трудовия му договор 

  

8. Препоръки - ….. бр. или декларация, че не е извършвал дейност - 1 бр.   

9.  Копия от сключени трудови договори на секачи и копия на свидетелствата им 
за правоспособност - ……. броя 

  

10.  Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови 
договори, със срок на валидност не - повече от един месец от крайния срок за 
подаване на оферти 

  

11.  Декларация, че кандидатът отговаря на техническите изисквания на 
възложителя за изпълнение на дейностите - ( Прил. №4), придружена с 
посочените доказателства 

  

12.  Декларация за извършен оглед - образец - Приложение №5           

13.  Декларация, че няма да ползва подизпълнител/ще ползва подизпълнител   

14.  Декларация за спазване изискванията за безопасни методи при работа в 
горите 

  

15.  Проект на договор - Приложение №9   

16.  Копие от Сертификат на система за управление, съгласно БДС EN ISO 

9001:2008 в област Дървопреработване или еквивалентен такъв 
  

17. Копие от сертификат FSC за Проследимост на продукцията от дървесина или 
еквивалентен такъв 

  

18.  Нотариално заверено пълномощно - копие 

 /представя се ако кандидата се представлява от упълномощено лице/   

19. Списък на документите, подписан от кандидата   

Забележка:  
Приложените към Заявлението документи се отбелязват в Списъка със знак „“  на съответния 
ред в  колона „ДА“. 

Не представените се отбелязват в Списъка със знак „“  на съответния ред в  колона „НЕ“. 

 

 

 

 

 


