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З А П О В Е Д 

№ I - 373/30.11.2021 г. 

 

На основание чл.4, ал.1 във връзка с чл. 2, т. 2, чл.15, ал.3, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 1, т. 1, ал. 

2, т. 2 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, наричана по долу за краткост Наредбата и Заповед № 472/29.12.2020 год. на 

директора на ЮЦДП, гр. Смолян.  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Да се проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества 

добита дървесина от временен склад 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 годишния план за ползването на 

дървесина за 2022 г., от горски територии – държавна собственост, разположени в района на 

дейност на ТП „ДГС - Пловдив“, обособени в Обекти № 2218 с отдел и подотдел 210 „в“ и 

№2222 с отдели и подотдели 542 „м”, 544 „з”, „и” и „р”. 

 

2. Предметът на търга е:  

„Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад” по 

утвърден график от ЮЦДП гр. Смолян – част от годишния план за ползването на дървесина за 

2022 год., от горски територии – държавна собственост, разположени в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС - Пловдив”, включени в Обекти № 2218 с отдел и подотдел 210 „в“ и 

№2222 с отдели и подотдели 542 „м”, 544 „з”, „и” и „р”, стопанисвана от „Държавно горско 

стопанство - Пловдив” – териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” 

– гр. Смолян, с общо прогнозно количество дървесина от 1 087,89 пл. куб м.”. 

 

3. Процедурата да се проведе по реда на Наредбата и съгласно утвърден график от 

директора на ЮЦДП гр. Смолян. Прогнозните количества дървесина в обекта, отдел и 

подотдел, категории дървесина, начална тръжна цена, гаранции за участие, и сроковете за 

изпълнение са както следва: 

№ 

по 

ред 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

количество 

дървесина, 

куб.м. 

Начална 

тръжна цена  

в лв., без 

ДДС 

Гаранция 

за участие, 

лева 

Срок за 

изпълнение 

1 2218 210 „в“ бб, бк, трп  509.00 42 253,33 лв. 2 112,67 30.09.2022 г. 

2 2222 
542 „м”, 544 „з”, 

544 „и”, 544 „р” 
см, бб, бк 578.89 51916.02 лв. 2 595.80 30.09.2022 г. 

ОБЩО: 1 087.89 94 169.35 лв. х х 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества дървесина за обектите са прогнозни. При разлики 

между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за 

един (1) пл. м. куб. от предложените единични цени за съответните асортименти, отразени в 

заданието, което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото 

количество, отразено в предавателно – приемателния протокол. Добивът ще се извършва на 

стандартни сортименти по приложена Спецификация за размерите и качеството на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – гр. 

Смолян. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

(а) участието в търга е за цялото прогнозно количество дървесина, обособено във всеки 

конкретен обект – избран от кандидата, посочен в т. 4 от настоящата заповед; 

(б) участие и предлагане на цена за отделен асортимент от обособения обект не се 

допуска; 

(в) разходите за транспорт и товарене са за сметка на купувача. 

(г) Описи на дървесината по насаждения, дървесни видове, категории дървесина и 

асортименти са част от утвърдената тръжна документация – СПЕЦИФИКАЦИЯ – 

приложение № 4. 

 

4. Определям условие за получаването на добитата дървесина: на временен склад, 

съгласно приложени технологични планове за всеки подотдел от съответния обект и при 

размери, и качество на сортиментите, съгласно Спецификация за размерите и качеството на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – гр. 

Смолян, след подписване на предавателно-приемателен протокол и предварително заплащане 

на добитата дървесина от спечелилия участник. 

Мястото на закупуване (получаване) на добитата дървесина ще бъде от временните 

складове в отдели/подотдели: 

- Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“; 

- Обект № 2222, с отдели и подотдели 542 „м”, 544 „з”, 544 „и”, 544 „р”; 

 

5. Определям начална тръжна цена за обектите, както следва: 

5.1. За обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“, в размер на: 42 253.33 лева 

(четиридесет и две хиляди двеста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС; 

5.2. За обект № 2222, с отдели и подотдели 542 „м”, 544 „з”, 544 „и” и 544 „р”, в размер на: 

51 916.02 лева (петдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет лева и две стотинки) без 

ДДС; 

 

6. Определям срок за изпълнение за обектите, както следва: 

6.1. За Обект № 2218, съгласно т. 3 от тази заповед и договора за покупко-продажба на 

прогнозни количества дървесина от временен склад. 

6.2. За Обект № 2222, съгласно т. 3 от тази заповед и договора за покупко-продажба на 

прогнозни количества дървесина от временен склад. 

 

7. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за 

изпълнение на договора, както следва: 

7.1. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5% (пет процента) от началната цена, 

определена в абсолютна стойност за конкретния обект, съгласно т. 3 от заповедта. Гаранцията 

за участие се внася само по банков път по сметка на стопанството. 

Банковата сметка на ТП „ДГС - Пловдив“, е: ТП „ДГС – Пловдив“, IBAN: 

BG52DEMI92401000249654, при „Търговска банка Д“ АД, BIC код: DEMIBGSF. 
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В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за 

участие следва реално да е постъпила по сметката на стопанството до края на последния 

работен ден, предхождащ деня на провеждането на търга. Комисията – определена да проведе 

тъга, служебно проверява постъпването на гаранцията по сметката на стопанството. 

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респ. задържат по реда и 

условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата. 

7.2. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на 

търга цена за конкретния обект,, като същата се представя в една от следните форми по избор 

на продавача: Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на ТП „ДГС 

– Пловдив“. Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на 

ТП „ДГС – Пловдив“, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при 

сключване на договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от един (1) месец 

след датата, посочена като крайна дата за изпълнение на дейността (след приключване 

изпълнението на договора), съгласно проекта на договора. В този случай в нея трябва да бъде 

посочено, че гаранцията за изпълнение се освобождава след изрично писмено известие от 

продавача. 

Когато участника в търга, който е определен за купувач на дървесината, е внесъл 

гаранцията за участие под формата на парична сума, така внесената парична сума може да бъде 

трансформирана и да послужи за пълно или частично погасяване на задълженията му по 

внасяне на определената сума за гаранция за изпълнение, което обстоятелство се заявява 

писмено от купувача на дървесината преди сключване на договора за покупко-продажба, 

съгласно чл. 9а, ал. 8 от наредбата. 

 

8. Определям критерий за класиране офертите, съгласно чл. 65, ал. 2 от Наредбата – „най-

висока предложена цена” за съответния обект.  

 

9. Определям срок за валидност на подадените оферти от 90 /деветдесет/ календарни дни 

от крайния срок за получаване на оферти. От страна на ТП „ДГС – Пловдив“ може да бъде 

изискано от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента 

на сключване на договора за изпълнение на дейностите – предмет на процедурата.   

 

10. Определям минимални изисквания и условия за допускане на кандидатите до 

участие в търга, съгласно ЗГ, наредбата и утвърдените тръжни условия, а именно: 

10.1. да са внесли гаранция за участие за съответния обект в срока, в размера и под 

формата определена от органа открил търга. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите не прилагат платежния документ за внесена гаранция за 

участие към заявленията за участие (офертата), а само заявяват декларативно (декларация по 

образец), че са извършили това действие, съгласно изискванията на органа открил търга. 

10.2. да отговарят на следните изисквания: 

а) Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) Да не е в производство по ликвидация;  

г) Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закон 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян и директора 

на ТП „ДГС – Пловдив”;  
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д) Да няма сключен договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;  

е) Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

з) Да няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните 

поделения на предприятието; 

и) Да няма парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните поделения на 

предприятието, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
Изискванията по точки 10.2, б. „а”, „г” и „е” включително се отнасят за управителите 

или за лицата, които представляват участникът, съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 

споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е 

регистриран. Изискванията по т. 10.2, б. „а“ и б. „е“, се прилагат за лицата по чл. 18, ал. 4 от 

Наредбата. 

 

Забележка: Изискванията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата се отнасят за управителите 

или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или за 

законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга страна по Споразумението за 

Европейско икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 

10.3. До участие в процедурата за продажба на дървесина, обявена от ТП „ДГС – Пловдив“ 

в периодите посочени в разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата се допускат 

участници които са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ 

количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като изискването не се 

прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. 

  До участие в процедурата се допускат участниците: 

 1.  които са преработили през предходната 2020 година в собствен обект по чл. 206 от 

ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват – настоящото не важи 

за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. Доказването на наличието на 

регистриран обект става с удостоверение от съответното Регионална дирекция по горите, от 

които да е видно, че участникът има регистриран/и обект/и по чл. 206 от ЗГ. Същите следва да 

бъдат издадени не по-късно от един месец преди провеждането на търга.  

10.4. да са представили плик „Предлагана цена”. 

 

11. При провеждането на търга с тайно наддаване участниците и/или техни представители 

могат да присъстват на публичното заседание на комисията. 

 

12. При провеждането на търга с тайно наддаване на прогнозни количества добита 

дървесина от временен склад не се допуска използването на подизпълнители. 

 

13. Когато участникът в търга е чуждестранно 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 юридическо лице, включено в обединението. 

 

14. При продажбата на добита дървесина не се изисква купувачите да бъдат вписани в 

публичните регистри по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите, съгласно чл. 66, ал.3 от 

Наредбата. 
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15. Оглед на насажденията в обектите, от които ще се предоставя дървесината, може да 

се извършва, съгласно утвърдените тръжни условия, в присъствието на служител на ТП „ДГС - 

Пловдив” всеки работен ден 08:00 ч. до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 

15:00 часа на 16.12.2021 г., включително. Огледът се извършва с транспорт на кандидата и 

всички разходи за негова сметка.  

16. Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на „ЮЦДП” гр. 

Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ без заплащане или да я закупят. 

Определям цена на тръжната документация в размер на 20.00 лв. (двадесет лева), без включен 

ДДС, като същата може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 часа и от 13:00 

до 17:00 часа от административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, деловодство, намираща се 

на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93 с краен срок до 15:00 часа на 16.12.2021 

г., включително. Цената на тръжната документация може да бъде заплатена и по банков път, по 

сметката на стопанството. 

Закупуването на документацията не е задължително. 

Обособената електронна преписка за настоящия търг е с ИН: Т00676, а именно: 

https://ucdp-smolian.com/bg/1638263159.html 
 

17. Заявления за участие в търга да се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 

93 всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 16:00 

часа на 16.12.2021 г. 

 

18. Офертите да се комплектуват и подават, съгласно утвърдената тръжна документация. 

 

19. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 17.12.2021 г. от 10:00 часа в 

административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. 

„Шести Септември“ № 93. Търгът да се проведе по начин и ред, съгласно действащите законови 

и подзаконови нормативни актове и утвърдените с тази заповед тръжни условия. 

 

20. Определям, следните условия и начин на плащане на цената: 

Заплащането се извършва чрез предварителни вноски по договора, като първоначалната 

вноска е съгласно посочената в условията за участие в процедурата и се внася от КУПУВАЧА, 

преди подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на дървесината от 

съответния обект. С изчерпване на първоначалната вноска се внася сума равна на 

първоначалната, до изчерпване на цялата сума в срока на изпълнение на договора, преди 

издаването на електронен превозен билет за транспортиране и фактурата за действително 

извозеното количество дървесина по асортименти. 

 

21. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търга за Обекти 

№ 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и № 2222, с отдели и подотдели 542 „м”, 544 „з”, 544 „и” 

и 544 „р”, която е неразделна част от настоящата заповед. 

 

22. Възлагам да бъде организирано публикуването на настоящата заповед, ведно с 

утвърдената тръжна документация най-малко в 15-дневен срок, преди крайния срок за 

подаване на офертите за участие в търга на интернет страницата на ЮЦДП – гр. Смолян и на 

ТП „ДГС - Пловдив”. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДГС 

– Пловдив“. 

 

23. Кандидатите за участие в търга с тайно надаване могат да получават допълнителна 

информация на адреса на ТП „ДГС – Пловдив“ в рамките на работното време от 08:00 –17:00 

http://ucdp-smolian.com/
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при ТП „ДГС – Пловдив“ или на  тел.: 0885/789982  – инж. Асим Асим – главен инженер на ТП 

„ДГС - Пловдив”. 

 

24. Всеки кандидат, при изготвяне на документите си за участие в търга, трябва да се 

придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване на 

документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни. 

Всеки кандидат поема всички разноски по закупуване, изготвяне и представяне на документите 

за участие. От страна на ТП „ДГС – Пловдив“ не се заплащат тези разходи, независимо от 

изхода на процедурата. Представените документи остават в архива на стопанството след 

приключване на търга и не се връщат на кандидатите/участниците. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

гр.Пловдив, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 

от публикуването й на интернет страниците на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП, 

гр. Смолян и ТП „ДГС – Пловдив”.  

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Анна Бодурова – зам.-

директор на ТП „ДГС - Пловдив”. 

 

 

 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ:……/п/*……. 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС - ПЛОВДИВ” 

 

 
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


