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п.к. 4824, с.Борино,обл.Смолян,община Борино,ул.”Родопи” №20, ЕИК 2016195800385  

e_mail:dgsborino@ucdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 180 
с. Борино, 04.06.2021год. 

 

На основание чл.4, ал.1 във връзка с чл.2, т.2 ,  чл.46, т.2 и чл.66, ал.1, т.2 и 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 (Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 

2011г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г.,изм. ДВ бр.55 от 

07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г.)  и в изпълнение на №472/29.12.2020г. на Директора на 

ЮЦДП – гр.Смолян 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 1.Да се проведе  процедура търг с тайно наддаване за продажба на пакет-действително добити  

количества дървесина на временен склад по реда на чл.69, ал.1 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 (Наредбата), включена в годишния план за ползване 

и условно обособен обект №2106-1 в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Борино“. 

 

 2.Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е продажбата на пакет- добити на склад 

количества дървесина, които са добити и извозени на временни горски складове от обект №2106-1, 

подробно изброени по дървесен вид, обем на количествата сортименти и начална цена на обекта както 

следва:  
 

Обект № 2106-1 

 Категория дървесина                          Сортимент  
 Дървесен 

вид  

Количество Начална цена 
Стойност                           

/ к.3 * к.4 / 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 

отдел 147, подотдел „м” 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смърч 

 

 

 

 

 

 

 

104.52 111.94 11699.63 

Първо качество трупи за бичене 69.52 119.34 8296.35 

      диаметър на тънкия край - над 50см  1.53 130 198.90 

      диаметър на тънкия край - над 30 - 49см  27.86 125 3482.50 

     диаметър на тънкия край от  18 - 29см  40.13 115 4614.95 

Второ качество трупи за бичене 35.00 97.24 3403.28 

      диаметър на тънкия край - над 50см  0.88 104 91.52 

      диаметър на тънкия край - над 30 - 49см  21.59 100 2159.00 

     диаметър на тънкия край от  18 - 29см  12.53 92 1152.76 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 17.94 63.10 1131.96 

Първо качество трупи за бичене 7.73 87.00 672.51 

     диаметър на тънкия край от  15 - 17см  7.73 87 672.51 

Други 10.21 45.00 459.45 

        Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к    10.21 45 459.45 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 53.440 73.280 3916.08 

      ОЗП 3.36 70 235.20 

      ОЗП 50.08 73.50 3680.88 

ОБЩО: 175.90 95.21 16747.67 
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 3.Определям вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на 

договора както следва: 

 3.1.Гаранцията за участие в търга, определена при условията на чл.29, ал.2 от Наредбата, която 

следва да се представи от кандидатите във формата на парична сума в размер на:  

   

№ на обекта гаранция за 

участие в лв. 

2106-1 837.38 
 

 3.2.Определените гаранции за участие в търга трябва да са постъпили по сметка на ТП „ДГС-

Борино” не по-късно от 17.00ч. на 21.06.2021г. 

 3.3.Внесените гаранции за участие в търга се освобождават по реда и условията на чл.31 и чл.32 от 

Наредбата . 

 3.4.Гаранцията за участие на спечелилият участник за съответният обект се освобождава в срок до 

3 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. 

 3.5.Гаранция за изпълнение на договора, определена съгласно условията на чл.9а, ал.3, 4 и 5 от 

Наредбата в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата на търга цена, която  следва да бъде внесена, респ. 

предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника, определен за 

спечелил търга в срока по чл.35 от Наредбата. 

 3.6.Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят по банков път 

по сметката на ТП „ДГС –Борино “ при банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”, КЛОН 

БОРИНО, № IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00, ВIC: CECBBGSF  

 3.7.Когато участникът, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за изпълнение 

на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и 

неотменима в полза на ТП „ДГС-Борино“, да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след 

приключване изпълнението на договора, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие 

от директора на ТП „ДГС – Борино”. 

3.8.Гаранцията за изпълнение се представя в сроковете по чл.35 от Наредбата.  

3.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 

10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно предевателни 

протоколи за обекта. 

 3.10.Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както 

и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

 

 4.Определям, срок за извозване на количествата дървесина предмет на търга - съгласно условията 

на договора за покупко-продажба на добити количества дървесина на склад и не по-късно от 31.07.2021г.   

 

 5.Условия за допускане на участниците до търга с тайно наддаване: 

5.1. До участие в търга с тайно наддаване се допускат следните лица:  

1. Всеки заинтересован търговец- юридическо лице или едноличен търговец, притежаващ единен 

идентификационен код от регистрация в Република България, или данни за търговската регистрация 

съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице;  

2. Всяко физическо лице, което закупува дървесината за собствени нужди (лична употреба) без 

право на продажба, което е представило документ за самоличност. 

Кандидатите следва да отговарят и на следните условия: 

а) Да не са осъдени с влязла в сила присъда,освен ако са реабилитирани за: 

• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; 

• престъпление против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс; 

• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ; 

б) Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност; 

в) Да не са в производство по ликвидация; 

г) Да не са свързани лица по смисъла на § 1, т.15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с 

директора на ЮЦДП-Смолян и ТП „ДГС-Борино“; 

д) Да нямат сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ; 

е)  Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност; 
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ж) Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

з) Да нямат парични задължения към Южноцентрано държавно предприятие – Смолян и неговите 

териториални поделения (ДГС/ДЛС); 

и) Да са извършили оглед на дървесината от обекта/ите, за който/които участват; 

к) Да са представили оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в търга; 

л) Да са представили изискуемите документи,съгласно тръжните условия. 

м) Да са внесли пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта/ите, за 

който/които участва в търга. 

Условията за участие в търга с тайно наддаване,посочени в т.5.1. букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, „е” и 

„ж” от настоящата заповед  се отнасят се отнасят за управителите или за лицата, овластени по реда на 

Търговския закон  за съответния вид търговец да представляват търговеца, а именно: 

- при едноличен търговец – за физическото лице – собственик; 

- при събирателно дружество – за съдружниците, освен ако в дружествения договор не 

е предвидено друго; 

- при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност – за управителя или за всеки от 

управителите, ако са повече от един; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя; 

- при акционерно дружество – за членовете на Съвета на директорите/Управителния 

съвет или за изпълнителните членове, на които е възложено представителството; 

- при комендитно дружество с акции – за членовете на Съвета на директорите или за 

изпълнителните членове, на които е възложено представителството. 

Когато участникът е АД, условията за участие в конкурса, посочени в предходната т.5.1., б. „а” и 

„е” се отнасят за всички членове на СД/УС (чл.18, ал.4, т.5 от Наредбата). 

 Когато участникът в търга е обединение, което не е юридическо лице условията по т.5.1. букви „а”, 

„б”, „в”, „г”, „д”, „е” и „ж”  вкл се отнясат и за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението.  

 Когато участникът в търга е физическо лице – условията се отнасят за физическото лице.  

 

5.2.Всяко заинтересовано лице  може да подава оферта за участие в търга, но има право да подава 

само едно ценово предложение.   

5.3.Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в търга трябва да се придържа 

точно към обявените от продавача условия. 

5.4.До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да 

ги оттегли, промени или допълни. 

 

 6.Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – 30 (тридесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване. 

 

 7.Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите) – най-висока предложена  цена. 

 

 8.Документацията за участие в процедурата се публикува на интернет страницата на Продавача, 

едновремено с публикуването на настоящата заповед. Съгласно чл. 9в, ал.2 от Наредбата кандидатите за 

участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Продавача без 

заплащане или да я закупят от деловодството на ТП „ДГС – Борино” всеки работен ден от 08:30 до 12:00 

часа и от 13:00 до 17:00 часа на 21.06.2021г. 

Цената на документацията за участие в процедурата  е 20,00 (двадесет лева) без ДДС. 

         Същата може да се заплати в касата на ТП „ДГС–Борино“ или по банков път по сметка на ТП „ДГС–

Борино“:  

 IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00,  

  ВIC: CECBBGSF 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, КЛОН БОРИНО 

 Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на 

посочен от тях електронен адрес, стига същата да е заплатена по един от посочените начини. 

 



Стр. 4

 9.Оферти за участие в търга с тайно надаване да се приемат в деловодството на 

административната сградата на ТП „ДГС– Борино“ в с. Борино, ул. „Родопи” №20, всеки работен ден до: 

16:00 часа на 21.06.2021г.. 

 

 10.Оглед на предлаганата дървесина, може да се извърши всеки работен ден  до 21.06.2021г. от 

10.00ч. до 16.00ч., в присъствието на представител на ТП „ДГС-Борино", след осигуряване на транспорт от 

участника. 

 

 11.Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:  

 11.1.Добитата дървесина ще се получава от временните складове, находящи с в м. „Пчелина“, 

землище на с. Буйново, общ. Борино – териториален обхват на ТП „ДГС – Борино”.  

 11.2.Прехвърлянето на собствеността ще се извършва след заплащане на дървесината и съставяне 

на приемо-предавателни протоколи. 

 11.3.Заплащането на стойността на дървесината за всеки обособен обект, включен в настоящия 

търг се заплаща изцяло в 3 (три) дневен срок, считан от деня  на сключване на договора. 

 11.4.В случай, че плащането не се извърши в посочения срок, гаранцията за изпълнение на 

спечелилия търга се задържа и дървесината се предлага за закупуване на участника, класиран на второ 

място.  

 11.5.Транспортирането на закупената дървесина следва да се извърши в 15-дневен срок от 

подписване на договора, а когото това се окаже не възможно, поради наличие на форсмажорни 

обстоятелства не по късно от 31.07.2021г. След изтичане на 15-дневния срок, купувачът дължи магазинаж в 

размер на 0,3 на сто от стойността на нетранспортираната дървесина на ден, но не повече от 10 на сто от 

стойността на същата, а нетранспортираната дървесина след изтичане срока на действие на договора остава 

в полза и разпореждане на ТП „ДГС-Борино”.  

 11.6.Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен метър. 

 

 12.Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 22.06.2021г. от 10.00ч. в Административната 

сградата на ТП „ДГС – Борино“ в с. Борино, ул. „Родопи” №20. 

 

 13.Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на търга: 

Димитринка Измирлиева – юрисконсулт при ТП „ДГС-Борино“ - тел. 0889331334. 

 

 14.Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване, която е 

неразделна част от настоящата заповед. 

 

 15.Задължавам комисията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване, която ще бъде 

назначена в самостоятелна заповед да приключи работата си по провеждане на търга с подробен протокол, 

който да ми бъде представен в срок до 3 работни дни след деня определен за провеждане на търга за 

утвърждаване и издаване на заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга. 

 

 16.Възлагам на Николай Диков – Спец. Лесовъдство – пом. лесничей при ТП „ДГС-Борино“, да 

организира публикуването на настоящата заповед най-малко в 15 (петнадесет) дневен срок преди датата за 

приемане на заявления за участие в търга с тайно наддаване на интернет страницата на Южноцентрално ДП 

– гр.Смолян и на ТП „ДГС - Борино”, както и да постави същата на видно място в сградата на ТП „ДГС– 

Борино”. 

  

 Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица за сведение и 

стриктно изпълнение.  

 

 

   Директор на  

     ТП „ДГС-БОРИНО”:        /п/ 
* 

                          ( инж.Атанас Чаушев) 
                                                                                                                     *налице е положен подпис, като същият е  

        заличен съгласно Общия регламент за защита на  

        личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  

                                                                                                                       

 


