
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
     ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  – СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
    гр. Хисаря, ул. “Стряма”№ 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 630/18.10.2021 г. 

 
на Директора на ТП ДГС „Хисар”  

 
на основание чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 69, 

ал.1, чл. 65, ал.1, чл. 53, ал.2 и чл. 15, ал.3 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 и в  
изпълнение на Заповед № 472/29.12.2020 г. на Директора на “ЮЦДП” ДП, гр. 
Смолян 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

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

прогнозни количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, чл. 69, ал.1, 
във връзка с чл. 65, ал.1, чл. 53, ал. 2, във вр. с чл. 15-24 и чл. 29-33 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, наричана за краткост Наредбата, включена в годишния план за 
ползване в самостоятелно обособения обект № 2126 - 1, с отдели и подотдели 50 "e", 
51 "а", "г",  "е",  "з" от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар”. 

2. Предмет на търга с тайно наддаване по т. 1 е продажба на прогнозни 
количества дървесина, която ще бъде периодично добивана по спецификация за 
размери и качество на сортименти дървесина, които се добиват и продават на 
територията на ЮЦДП, гр. Смолян и извозвана на временен горски склад от обект № 
2126 - 1, с отдели и подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" подробно описани по 
сортименти, дървесни видове, прогнозни количества и начални цени, както следва:   

Категории дървесина 

Сортименти  

 Дървесен 

вид  

Количество 

Очакваеми приходи от продажба на сортименти 
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1 2 3 4 5 

подотдел 50 "е"         

ШИРОКОЛИСТНИ   0.00 58.33 0.00 

Дърва   0.00 58.33 0.00 

ОЗМ  

здб 0.00 70.00 0.00 

цр 0.00 70.00 0.00 

бк 0.00 70.00 0.00 

гбр 0.00 70.00 0.00 

мжд 0.00 70.00 0.00 



Общо шир.за подотдела   0.00 58.33 0.00 

подотдел 51 "а"   

ШИРОКОЛИСТНИ   315.00 71.65 22570.00 

Едра   36.00 85.00 3060.00 

трупи с d т.кр. = 30-49 см I-

во качество  здб 
0.00 90.00 

0.00 

трупи с d т.кр. = 30-49 см II-

ро качество  здб 
0.00 86.00 

0.00 

трупи с d т.кр. = 18-29 см I-

во качество  здб 36.00 
85.00 

3060.00 

трупи с d т.кр. = 18-29 см II-

ро качество  здб 
0.00 81.00 

0.00 

Средна    25.00 70.00 1750.00 

трупи с d т.кр. = 15-17 см I-

во качество  здб 10.00 
70.00 

700.00 

трупи с d т.кр. = 15-17 см II-

ро качество  здб 0.00 
70.00 

0.00 

Обли греди с d т.кр = 11-14 

см здб 15.00 
70.00 

1050.00 

Дърва   254.00 69.92 17760.00 

ОЗМ  

здб 193.00 70.00 13510.00 

цр 37.00 70.00 2590.00 

бл 5.00 70.00 350.00 

бк 15.00 70.00 1050.00 

кгбр 3.00 70.00 210.00 

срлп 1.00 50.00 50.00 

мжд 0.00 70.00 0.00 

Общо шир. за подотдела   315.00 71.65 22570.00 

подотдел 51 "г"     

ШИРОКОЛИСТНИ   0.00 63.64 0.00 

Дърва   0.00 70.00 0.00 

ОЗМ  

цр 0.00 70.00 0.00 

бл 0.00 70.00 0.00 

кгбр 0.00 70.00 0.00 

Общо шир. за подотдела   0.00 63.64 0.00 

подотдел 51 "е"     

ШИРОКОЛИСТНИ   0.00 70.00 0.00 

Дърва   0.00 70.00 0.00 

ОЗМ  
цр 0.00 70.00 0.00 

бл 0.00 70.00 0.00 

Общо шир. за подотдела   0.00 70.00 0.00 

подотдел 51 "з"         

ШИРОКОЛИСТНИ   0.00 28.00 0.00 

Дърва   0.00 70.00 0.00 

ОЗМ 
цр 0.00 70.00 0.00 

бл 0.00 70.00 0.00 

Общо шир.за подотдела   0.00 28.00 0.00 

Всичко игл+шир. за подотдела 0.00 23.33 0.00 

          

Общо за обекта иглолистни 0.00 0.00 0.00 

Общо за обекта широколистни 315.00 71.65 22570.00 

Общо за обекта 315.00 71.65 22570.00 

 



2.1. Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба ще бъдат с 
дължини, съгласно спецификация за размери и качество на сортименти дървесина, 
които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян. 

2.2. Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината: 
Дървесината, предмет на търга ще бъде периодично добивана и извозвана по 

асортименти на временни складове с местоположение, определено по технологичен 
план за отделните насаждения, включени в обекта от териториалния обхват на ТП 
ДГС “Хисар“. Купувачът се задължава да закупи цялото добито на склад количество 
дървесина от обекта.  

Изпълнението на дейностите по добива и извоза на дървесината предмет на 
продажба ще бъде възложено по реда на Наредбата. ТП ДГС “Хисар” ще уведомява 
писмено Купувача за наличието на дървени материали на временен склад, готови за 
предаване и за транспортиране. Добитата дървесина ще се получава от временни 
складове с местоположение, определено по технологичен план за насаждението, по 
график посочен в тръжните условия, респективно в договора за покупко - продажба. 
Продавачът няма да носи отговорност за забава на договорените за доставка 

количества дървесина от обекта, ако това се дължи на форсмажорни обстоятелства 
имащи връзка с изпълнението на дърводобивната дейност или поддръжка 
проходимостта на горските пътища или в случай, че не бъде избран изпълнител за 
извършване на услугата добив на дървесина. 

Прехвърлянето на собствеността ще се извършва след заплащане на 
дървесината и съставяне на предавателно - приемателен протокол.  

Заплащането на дървесината се извършва по банков път по сметка на ТП ДГС 
“Хисар“, посочена в договора, по следния начин:   

- Първата/авансова/ вноска е в размер на 10 (десет) на сто от договорираната 
цена, без включено ДДС и се внася от Купувача преди подписване на предавателно - 
приемателния протокол за първата партида дървесина.  

 - Следващите плащания по договора след изчерпване на първоначалната 
авансова вноска са в размер равен или по голям от стойността на партидното 
количество дървесина, което предстои да бъде транспортирано от купувача, 
установено въз основа на подписан от страните по договора предавателно -
приемателен протокол, като същите се извършват преди или не по - късно от деня на 
издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното 
количество дървесина. Плащанията следва да покриват стойността на реално 
приетото количество дървесина, което ще бъде транспортирано. Купувачът може да 
транспортира дървесина на стойност до размера на внесената авансова вноска или 
съответното плащане.  

Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен 
метър, а сортиментите ще се добиват съгласно спецификация за размери и качество 
на сортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. 
Смолян.  

Купувачът може да заявява посочените сортименти, като продавачът 
изпълнява заявката при техническа възможност. 

3. Определям вида и размера на гаранцията за участие и гаранцията за 
изпълнение на договора, както следва: 

3.1.  Гаранцията за участие в търга се определя при условията на чл. 9а, ал.2 от 
Наредбата и e 5 % от началната стойност на обекта. Гаранцията за участие следва да 
се представи от участниците във формата на парична сума в размер на 1128.50 
(хиляда сто двадесет и осем лева и петдесет ст.) 
   Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, 
вносима по следната банковата сметка на ТП ДГС „Хисар“:  

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 
BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 
 



Паричната сума трябва реално да е постъпила по сметка на ТП ДГС „Хисар”, до 
крайния срок за подаване на документи, а именно в срок до 16:00 ч. на 03.11.2021 г. 
В платежното нареждане задължително се посочва – ТП ДГС „Хисар”, вида на 
процедурата и обекта, за който се внася гаранцията за участие. Внесените гаранции 
за участие в търга се освобождават, респ. задържат по реда и условията на чл. 31 и 
чл. 32 от Наредбата, както следва: 

 3.1.1. Съгласно разпоредбата на чл. 31 от Наредбата, продавачът освобождава 

гаранциите за  участие, както следва:   
3.1.2. На отстранените участници и на участниците, които не са класирани на 

първо или второ място - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване 
на заповедта на директора за определяне на купувач; 

3.1.3. На класираните на първо и второ място - след сключване на договора за 
продажба на дървесина;  

3.1.4. Обжалващия заповедта на Директора за определяне на купувач – в срок 
5 работни дни от приключване на производството по обжалване;  

3.1.5. При прекратяване на процедурата за провеждане на търга, гаранциите 

на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила 
на заповедта за прекратяване.  

* Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по 
заявените от участниците банкови сметки, без да се дължат лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли по сметките на горското стопанство. 

3.2. Гаранциите за участие се задържат от Продавача по реда и условията на 
чл. 32 от Наредбата, както следва:   

3.2.1. Участник в търга оттегли офертата си след изтичането на срока за 
подаването на оферти;  

3.2.2. Когато определения за купувач не изпълни задължението си да сключи 
договор по чл. 35;  

3.2.3. Когато определения за купувач не представи документите по чл. 35, ал. 5 
от Наредбата в определения му срок;  

3.2.4. Участникът, определен за купувач, не сключи договор в определения в 
Наредбата срок; 

Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл. 9а, ал. 5, т.3 от 
Наредбата и е в размер на 5 % от достигната при провеждане на търга цена за 
обекта, която следва да бъде представена преди подписване на договора за продажба 
на дървесина за обекта.  

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на: парична 
сума, внесена по банковата сметка на продавача – ТП ДГС „Хисар“,  

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 
BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 
 
- банкова гаранция, учредена в полза на продавача. Когато кандидат, 

определен за купувач, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под 
формата на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има 
изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя. 
Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП ДГС 
„Хисар”, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване 
изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване 
на договора от кандидата, определен за купувач. Условията и сроковете за 
задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на 
неустойките се уреждат в договора.  

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 гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 работни 
дни след окончателното приемане на дървесината, описана в предавателно – 



приемателните протоколи, заплащане на дължимата сума, както и цялостното й 
транспортиране от установените временни складове, без да се дължат лихви за 
периода, през който средствата са престояли по сметката на Продавача.  

 
4. Крайният срок на договора за продажба е 30.06.2022 г. Прогнозните 

количества дървесина ще бъдат издължавани по следния график: 

ОБЕКТ 
№  

Отдел, 
подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
2021 г. 

ОБЩО куб.м. за 2021 г. 

I II III IV 

2126 - 
1 

50 ''е'', 51''а'', 
"г", "е", "з" 

 
 

  
105 
м3 

105 м3 

 

ОБЕКТ 
№  

Отдел, 
подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
2022 г. 

ОБЩО куб.м. за 2022 г. 

I II III IV 

2126 - 

1 

50 ''е'', 51''а'', 

"г", "е", "з" 

105  

м3 

105 

 м3 
  210 м3 

 
5. Условия за допускане на участниците в търга с тайно наддаване: 
5.1. До участие в търга се допуска участник, който отговаря на следните 

условия: 
5.1.1.  Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 194 – 217, чл. 219 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 321а от НК.            
5.1.2. Да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство по 

обявяване в несъстоятелност;  
5.1.3. Да не е в производство по ликвидация;  

5.1.4. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните 

разпоредби на Закона 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 „Хисар”;   

 5.1.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;  
 5.1.6. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  
 5.1.7. Да няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, в 

случая ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган /обстоятелството се проверява по служебен път/;  

5.1.8. Да е запознат с възможността и сроковете за извършване на оглед на 
насажденията включени в обекта. В случай, че  участник не е извършил оглед на 
обекта се приема, че същият няма претенции към състоянието на обекта. Представя 
се декларация по образец – Приложение №5; 

5.1.9. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в търга; 

5.1.10. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 
5.1.11. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за 

участие;   
 * Изискванията по т. 5.1.1, 5.1.4 и 5.1.6 се отнасят до лицата съгласно чл. 18, 

ал.3 и ал. 4 от Наредбата.  
5.2. Всеки участник има право да подава само едно ценово предложение за 

обекта. 
5.3. На основание чл. 69, ал.1 от Наредбата не допускам наемане на 

подизпълнители от спечелилия търга участник. 
5.4. Всеки участник при изготвяне на офертата за участие в търга трябва да се 

придържа точно към обявените от продавача условия; 
5.5. До изтичането на срока за подаване на офертите за участие в търга всеки 

участник може да ги оттегли, промени или допълни; 
6. Срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни 

от крайния срок за подаване на оферти за участие; 



7. Критерий  за класиране на ценовите предложения – най – висока 
предложена цена; 

8. Място и срок за получаване на документацията за участие:  
 8.1. Документите за участие могат да бъдат изтеглени безплатно от страницата 

на „Южноцентрално държавно предприятие” гр. Смолян и от страницата на ТП ДГС 
„Хисар”  на следния интернет адрес: http://ucdp-
smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search. Същата може да 
бъде предоставена и на хартиен носител, като се закупи от стопанството. Съгласно 
разпоредбата на чл. 9в, ал. 3 от Наредбата цената на документацията не може да 
надвишава действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване. Стойността 
на тръжната документация е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без включен ДДС 
и може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 
16:00 часа от касата на ТП ДГС „Хисар”, намираща се на адрес: гр. Хисар, ул. 
„Стряма” № 2, общ. Хисаря, обл. Пловдив в срок до 16:00 часа на 03.11.2021 г., 
включително. Цената на тръжната документация може да бъде заплатена и на 
следната банкова сметка: ТП ДГС „Хисар“:  

 

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 
BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 
Закупуването на документацията не е задължително и кандидатите следва да 

закупят същата, само ако желаят да я получат на хартиен носител от продавача.  
9. Място и срок за подаване на документите 
9.1. Място и срок за подаване на документите: всеки работен ден от 08:00 до 

12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до 03.11.2021 г., включително, в 
административната сграда на ТП ДГС „Хисар”, намираща се на адрес: гр. Хисаря, ул. 
„Стряма” № 2, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Изискуемите документи, следва да бъдат 
поставени в непрозрачен запечатан плик от участника или от упълномощен от него 
представител, върху който са изписани името на участника, номер на обекта, за 
който се подава офертата, ТП „ДГС - Хисар”, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.   

В плика се поставят документите, изисквани от Продавача, както и отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на 
участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” 
съдържа попълнено, подпечатано и подписано ценово предложение на участника. В 
плика се поставя попълнения образец на Ценово предложение, без промени в него, с 
посочване на цената с точност до втория знак след запетаята. Същите се подават в 
указания в Заповедта срок от кандидата или от упълномощен от него представител. 
При приемане на офертите върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Продавачът не приема за участие в процедурата и 
връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 

за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 
отбелязват в регистъра.  

10. Оглед на отделите включени в обекта може да се извърши в присъствието 
на служител на ТП ДГС „Хисар” всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа с краен 
срок до 15:00 часа на 03.11.2021 г., след осигуряване на транспорт на участника.  

11. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 04.11.2021 г. от 10:00 часа в   
административната сграда на ТП ДГС „Хисар”, намираща се на адрес: гр. Хисаря, ул. 
„Стряма” № 2, общ. Хисаря, обл. Пловдив. 

12. Определям лице за контакт при ТП ДГС „Хисар” – инж. Гриша Дидров, на 
длъжност: гл. инженер по дърводобива,  тел: 0882302208.   

13. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в търг с 
тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, която ще бъде 
периодично добивана по спецификация за размери и качество на сортименти 
дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян и 

http://ucdp-smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search
http://ucdp-smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search


извозвана на временен горски склад от обект № 2126 - 1, която е неразделна част от 
настоящата заповед; копия на технологичните планове на насаждението и 
спецификациите за обекта; образец на ценово предложение; проект на 

договора и други приложения.  
14. Възлагам настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация 

най - малко в 15 - дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за 
участие в търга, да бъде публикувана на интернет страницата на „ЮЦДП” гр. Смолян 
и на страницата на ТП ДГС „Хисар”. Настоящата заповед да се постави на видно 
място в сградата на ТП ДГС „Хисар”.  

15. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Иван 
Юнаков – Зам. Директор на ТП ДГС „Хисар“. 

 16. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 
съобщаването й чрез ТП ДГС „Хисар” пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

 

 
 

ИНЖ. ДОБРИН ИВАНОВ:______________п*_______________ 
ДИРЕКТОР  НА ТП ДГС „ХИСАР” 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общ Регламент за защита на 

личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 


