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ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КИРКОВО“ 
п.к6870 с.Чакаларово, общ.Кирково обл.Кърджали, e-mail:dgskirkovo@ucdp-smolian.com. 

 
             

З А П О В Е Д 

№ 217 

с. Чакаларово, 18.11.2021 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и чл.15, ал. 3, във връзка 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. 53, ал. 2 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, във връзка със Заповед №472/29.12.2020 год. на Директора на 

ЮЦДП, гр. Смолян и утвърден График за продажба на прогнозни количества дървесина от Директора на 

„ЮЦДП”, гр. Смолян с изх. №21-изх-8705-01/16.11.2021г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Да се проведе процедура търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества 

добита дървесина от държавни горски територии (ДГТ) в териториалния обхват на ТП „ДГС Кирково” 

включена в ГП за 2021 г., в Обект с №2127-1, по реда на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 65, 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 (наричана за 

краткост по-долу „Наредбата”). До участие в процедури за продажба на дървесина, организирани и 

проведени от ТП на ДП в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 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. 
2. ПРОДАВАЧ: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО”, с адрес: с. 

Чакаларово, ул. Девети септември №56, община Кирково, ЕИК 2016195800175, e-mail: dgskirkovo@ucdp-

smolian.com . Информация за настоящата процедура може да се получи от инж. Стефан Кехайов на 

длъжност гл. инженер при ТП ДГС „Кирково“, тел. 0876949309 или Илияна Гюнелиева на длъжност 

юрисконсулт при ТП ДГС „Кирково” на  тел.: 0876 246 280. 

3. Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е „Продажба на добита дървесина на 

прогнозни количества от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на 

ТП „ДГС Кирково” от Обект №2127-1”, подробно описани съгласно утвърден График за продажба на 

прогнозни количества добита дървесина от Директора на ЮЦДП гр. Смолян по обекти, 

отдели/подотдели, категории дървесина, дървесни видове и обем на прогнозните количества - 

определени по сортиментни ведомости с начални цени, както следва:                                                                                                        
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3.1. Посочените количества дървесина са прогнозни. Купувачът се задължава да закупи 

цялото добито на склад количество дървесина от обекта. При сключване на договор единичните цени на 

отделните асортименти по дървесни видове се определят, като същите се увеличават с процента, с който 

е увеличена началната цена на обекта от купувача на дървесината. При продажбата на асортиментите по 

дървесни видове върху продажната цена се начислява законоустановения размер на ДДС. Продажбата 

ще се извършва по асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 

401/01.11.2021год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. Купувачът може да заявява асортименти 

различни от регламентираните в утвърдената спецификация, като продавачът изпълнява заявката при 

техническа възможност и постигната договореност с изпълнителя по договора за добив от насажденията, 

включени в обекта. В случай на възможност заявените асортименти се заплащат по достигнатата на при 

провеждане на процедурата цена, завишена с 5 (пет) процента.  

Условия за получаването на добитата дървесина: на временен склад, предварително заплащане и 

след подписване на приемо-предавателен протокол за добитата дървесина 

Изпълнението на дейността по добива и извоза на дървесината от обекта се възлагат 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. Дървесината ще 

бъде добита и извозена на временен склад по асортименти, съгласно Спецификация за размерите и 

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

утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. 

ТП ДГС „Кирково” ще уведомява по подходящ начин спечелилия настоящият търг и сключил 

договор кандидат за наличието на добита дървесина на временни складове, готови за транспортиране.  

3.2. Подробна информация за сортиментната структура и началните продажни цени по 

асортименти без включен ДДС са посочени в  Раздел I, т. 2.1 от Документацията за участие за всеки 

обект поотделно. 

3.3. Ако в срок от 70 календарни дни от датата на подписване на договора за покупко – продажба 

на прогнозните количества дървесина от обекта, за някое от насажденията по договора не бъде сключен 

договор за добив, Продавачът има право да прекрати едностранно договора, като не дължи съответните 

количества от насаждението и неустойки, а договорът се счита за прекратен в тази си част. Същото се 

отнася и за случаите, когато е налице прекратяване на договор за добив и в срок от 60 календарни дни от 

датата на прекратяването не е сключен нов такъв за съответното насаждение. 

 

4. Условия и начин на получаване и заплащане на добитата дървесина:  

4.1. Добитата дървесина ще се получава от временни горски складове, с местоположение 

определено по технологични планове за насажденията, включени в обектите, по график посочен в 

тръжните условия, респективно договорите за покупко-продажба. 

4.1.1. Дървесината да се транспортира съгласно утвърдените технологични планове.  

4.2. Прехвърлянето на собствеността да се извършва след заплащане на дървесината и съставяне 

на предавателно-приемателни протоколи. 

4.3. Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по сметка на ТП 

„ДГС Кирково“ - посочена в договора чрез предварителни авансови вноски.  

Първата вноска е в размер на 10 (десет) на сто от договорираната цена, към която се начислява и 

законно установеният ДДС и се внася от КУПУВАЧА в двуседмичен срок от сключването на договора, 

но най-късно в деня преди издаване на първия превозен билет.  

Следващите плащания се извършват по действително приети количества дървесина, по 

асортименти, преди или най-късно в деня на транспортирането им, но преди издаване на превозен билет. 

КУПУВАЧЪТ организира транспортирането на приетата и изплатена дървесина в 10- дневен срок от 

подписването на предавателно-приемателен протокол.  

Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените 

авансови вноски и стойността на предадената с последния предавателно-приемателен протокол 

дървесина и е дължима преди издаване на електронни превозни билети. 

 4.4. КУПУВАЧЪТ може да транспортира дървесина на стойност до размера на авансовата 

вноска. 

 4.5. Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти на основание съставените 

приемателно-предавателни протоколи. 

 4.6. КУПУВАЧЪТ ще заплаща реалното количество дървесина, описано в 

предавателноприемателен протокол по единични цени за отделните видове асортименти по дървесен 

вид (без ДДС), посочени в договорите. Към цената на дървесината се прибавя законно установения 

размер на ДДС. 



5. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на 

договора както следва:  

5.1. Гаранцията за участие, определена при условията на чл. 9а, ал.2 от „Наредбата” е до 5% от 

прогнозната стойност на обекта и е посочена в табл.№1, към т.3 от настоящата заповед. В банковото 

бордеро задължително се посочва номера на обекта, за който участниците участват. Гаранцията за 

участие е абсолютна сума и следва да се представи от участниците във формата на парична сума за 

всеки обект поотделно.  
Определената гаранция за участие в търга, трябва да е постъпила по сметка на ТП „ДГС 

Кирково“ не по-късно от 17:00ч. на 10.12.2021г.  

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

на чл. 31 и чл. 32 от „Наредбата”.  

5.2. Гаранция за изпълнение на договора, определена съгласно условията на чл. 9а, ал. 5 до ал. 

8 от „Наредбата” и е в размер на 5% (пет на сто) от достигната при провеждане на търга цена за обекта. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на 

изпълнителя:  

- парична сума, внесена по сметката на продавача. 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;  

- банкова гаранция, учредена в полза на продавача. 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 

„Кирково”, 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 

„Кирково”. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.  

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

път по сметка на ТП ДГС „Кирково“ при БАНКА „ЦКБ” ОФИС КИРКОВО, БАНКОВ КОД: 

CECBBGSF, СМЕТКА ГАРАНЦИИ: IBAN: BG 60СЕСВ979010Е7841101.  
 6. Определям, срок за транспортиране на добитата дървесина в обектите, предмет на 

настоящия търг с тайно наддаване: до 31.12.2021 година. 

7. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата: 

Право на участие в търга с тайно наддаване има всяко заинтересовано, юридическо лице 

(търговец) и /или едноличен търговец, което отговаря на следните условия: 

7.1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпления против 

собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл.219 – 

260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана 

престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс ; 

7.2. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност; 

7.3. Да не е в производство по ликвидация; 

7.4. Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на ЮЦДП-Смолян и ТП „ДГС Кирково”; 

7.5. Да няма сключен договор с лице по чл.68 ЗПКОНПИ; 

7.6. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7.7. Да няма парични задължения към държавата и Южноцентрално държавно предприятие 

гр.Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

7.8. Да няма непогасени парични задължения към Южноцентрално държавно предприятие 

гр.Смолян и териториалните му поделения; 

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

и в посоченият срок; 

7.10. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;  

7.11. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта;  

7.12. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност; 

7.13. Да е преработил през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества 

дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участва, като изискването не се прилага за търговци, 

регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината 

на провеждане на  търга с наддаване.  

7.13.1. За доказване на регистриран обект по чл. 206 от ЗГ, участникът представя копие на 

документ издаден от съответното РДГ, по местонахождение на обекта не по – рано от един месец, преди 

провеждането на търга.  



7.13.2. За доказване на количеството преработена дървесина се представя копие на обобщена 

справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина – Приложение № 1 към Заповед № 

926/10.12.2012г. на изпълнителния директор на ИАГ, гр. София от дневника за преработена дървесина 

на съответния обект по чл. 206 от ЗГ, за който е издадено удостоверението по т. 7.13.1. От представената 

справка следва да е видно входящият номер на съответната РДГ, както и че участникът е преработил 

през 2020год. количество дървесина не по – малко от количество, посочено в търга за обекта. 

Участниците нямат право да използват подизпълнители за изпълнение предмета на търга. 

Това изискване се поставя на основание чл.69, ал.1 от „Наредбата”, която изключва възможността 

за участие на подизпълнители.  

8. Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – 90 (деветдесет) календарни дни 

от крайния срок за получаване на оферти. 

9. Критерий за оценка на офертите е НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА, предложена за общото 

прогнозно количество дървесина, включена в обекта. 
10. Оглед. Огледа на насажденията, може да се извърши всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч., 

с краен срок за извършване на огледа до 14:00 ч. на 10.12.2021г. в присъствието на представител на ТП 

„ДГС Кирково“ след като кандидатът осигури транспорт за своя сметка. За извършения оглед и 

запознаване с условията при които ще се осъществи предмета на процедурата, участниците попълват т. 3 

от заявлението за участие. Огледът на обекта не е задължителен, както и не е основание за отстраняване 

от участие на участник. В случай, че не е извършен оглед на някой от обектите, същият се приема без 

възражения.  

11. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на документацията за участие 

в търга с тайно наддаване:  

Участниците желаещи да  участват в търга с тайно наддаване могат да изтеглят документацията 

от интернет страницата на „ЮЦДП”, гр. Смолян на следния интернет адрес: - http://ucdp-smolian.com  

БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ да я закупят. Документацията може да се получи и от деловодството на 

стопанството всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 

часа на 10.12.2021 г. срещу представяне на документ за  внесени невъзстановими  5,00 (пет) лева без  

ДДС. Документацията може да бъде заплатена по избор на кандидата в касата на ТП ДГС „Кирково” 

или по банков път по сметка на ТП ДГС „Кирково”: IBAN: BG87CECB979010E7841100, ВIC: 

CECBBGSF, ПРИ БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН КИРКОВО. 

Закупуването на документацията не е задължително. Участниците следва да закупят 

същата, само ако желаят да я получат на хартиен носител от Продавача. 

12. Място за изпълнение на дейностите: Временни складове в горски територии - държавна 

собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Кирково”, в обект № 2127-1, с отдели и 

подотдели, посочени в Глава „Предмет на търга с тайно наддаване” от конкурсната документация за 

съответния обект . 

13. Място и срок за подаване на офертите.  

Оферти за участие в търга с тайно наддаване да се приемат в деловодството на 

административната сградата на ТП ДГС „Кирково“ с адрес: с. Чакаларово, ул. „Девети септември” № 56, 

всеки работен ден до 17:00 часа на 10.12.2021г. вкл. 

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност - факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, изисквани от 

Продавача, съгласно чл. 18 от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово 

предложение”, наименованието на участника и номера на обекта. Пликът „Ценово предложение” 

съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника. 

Всеки участник има право да подава само едно ценово предложение за обекта.  

Ценовото предложение се изготвя по образец. Предлаганата цена не може да бъде по-ниска от 

обявената начална цена за обекта, посочена в табл. №1 по т. 3 от настоящата заповед. При оформяне на 

офертата се прилага чл. 19 от 4 Наредбата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ 

номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, 

за което на приносителя се издава документ. Продавачът не приема за участие в процедурата и връща на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такава оферта незабавно се връща на участника (без да се 

отваря) и това се отбелязва във входящия регистър.  

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да 

оттегли офертата си.  

До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от 

възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането 

http://ucdp-smolian.com/


възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница по т.6, без да посочва лицето, 

направило искането.  

14. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти: 

Търгът с тайно наддаване да се проведе на 13.12.2021г. от 11:00 часа в административната 

сграда на ТП ДГС „Кирково“ с адрес: с. Чакаларово, ул. „Девети септември” № 56. 

При търга с тайно наддаване всеки участник има право да присъства лично или чрез 

упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и 

пълномощно от представлявания – когато е приложимо. Едно физическо лице не може да представлява 

повече от един участник в процедурата.  

15. Утвърждавам документацията за участие в търга с тайно наддаване за посоченият в т. 3 

обект, която са неразделна част от настоящата заповед.  

16. Упълномощавам, Лиляна Асенова – изпълняваща длъжност изпълняваща длъжност  

„деловодител, ЧР”, да приема подадените от кандидатите документи за участие в търга и издава 

документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от кандидата. 

Задължавам същата да води надлежен „Регистър на постъпилите оферти“. 

17. Възлагам на Илияна Гюнелиева – на длъжност юрисконсулт да представи настоящата 

заповед, заедно с утвърдената документация на служителя Лиляна Асенова – изпълняваща длъжност  

„деловодител, ЧР” за публикуване на интернет страницата на Южноцентрално ДП  гр.Смолян най-малко 

в 15 (петнадесет) дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга, както и да 

постави същата на видно място в сградата на ТП ДГС „Кирково“.  

18. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

Кърджали, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14- дневен срок от 

съобщаването й. 

 

 

Директор ТП  ДГС „Кирково”:.........../п*/.............. 

                                               (инж. Веселин Райчев) 

 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 


