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

    ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МИХАЛКОВО” 
п.к. 4820 с.Михалково, община Девин, област Смолян; тел. 030472/316, факс 030472/314; 

e-mail: dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com; http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com 
 

 
   

З А П О В Е Д 
№  790 

с.Михалково,24.11.2021 год. 
 

На основание чл.2, т.2, чл.4, ал.1, чл.46, т.2, чл.66, ал.1, т.1, ал.2, т.2, чл.69,ал.1 и във 
връзка с чл.38 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  Заповед №472/29.12.2021 год. 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 прогнозни 
количества добита дървесина от Обект № 2202 (отдел/подотдел: 42”ж”), Обект № 
2203 (отдел/подотдел: 71”е”), Обект № 2204 (отдел/подотдел: 164”в”) и Обект № 2208 
(отдел/подотдел: 70”д”)от териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС-Михалково“. 

2. Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е продажба на прогнозни 
количества дървесина, която ще бъде периодично добивана и извозвана на временни 
складове от обекта , както следва :   

Обект №  
 Отдел, 

Подотдел  

Дървесен 

вид 

Категории дървесина  

ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

Първоначална 

цена за обекта 

куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

2202 42 "ж" бб,см,ела 724 57 3 369 1153 121249,00 

2203 71 "е" бб,см 173 10 0 249 432 42163,00 

2204 164 "в" бб,см 1532 184 13 203 1932 225097,00 

2208 70 "д" бб,см,ела 316 39 2 183 540 53896,00 

 

2.1. Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба ще бъдат добивани 
на стандартни асортименти, съгласно „Спецификация за размерите и качество на 
асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП, гр.Смолян и 
териториалните му поделения“, утвърдена със Заповед №410 от 01.11.2021 год. на 
Директора на ЮЦДП, гр. Смолян. 

2.2. 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 при провеждане на търга цена, завишена процентно 
съобразно „Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, 
които се добиват и продават от ЮЦДП, гр.Смолян и териториалните му 
поделения“, . 

2.3. Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:  
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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-
Михалково“. 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-Михалково” 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, както и в случаите, при които не бъде избран 
Изпълнител за извършване на дърводобивната услуга за съответния обект. 

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-
Михалково“, 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, най-късно в деня преди издаване на 
първия превозен билет за транспортиране на договорираната 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. 

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

3.1. Гаранция за участие в търга е  определена при условията на чл.9 „а”, ал.2 от 
„Наредбата“ за обектите , както следва :  

 Обект № 2202 -  в размер на 6062,45 лева; 
 Обект № 2203 -  в размер на 2108,15 лева; 
 Обект № 2204 -  в размер на 11254,85 лева; 
 Обект № 2208 -  в размер на 2694,80 лева. 

           В банковото бордеро се посочва № на обекта и вида на процедурата. 
Гаранцията за участие се представя от участниците единствено във формата на 

парична сума, която следва да е постъпила по банковата сметка на ТП „ДГС– 
Михалково” не по-късно от изтичането на крайния срок за подаване на офертите за 
участие в търга. 

            Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават и задържат по реда и 
условията на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“.  

3.2. Гаранция за изпълнение на договора, определена съгласно условията на 
чл.9„а”, ал.5, т.3 от „Наредбата“, в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата при 
провеждане на търга цена за  съответния обект и следва да бъде внесена, респ. 
предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на 
участника-определен за спечелил търга. 
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           Гаранция за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внася по 
банков път по сметка на ТП“ДГС- Михалково“ :  IBAN: BG94IABG74911001928700 , BIC 
Код на банката: IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД  гр.Смолян . 

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-Михалково“, да има 
срок на валидност не по-малко от 30дни след приключване изпълнението на договора, 
както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от ТП“ДГС- 
Михалково“ . 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 
определен за спечелил търга.  

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, както и заплащане на неустойките ще се уреждат в договора. 

4. Определям срок за изпълнение по договора за покупко-продажба на 
прогнозните количества дървесина, както следва :  
 Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 

2202 е 31.12.2022г., а срокът на договора е 31.01.2023г. ; 

 Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 
2203 е 30.09.2022г., а срокът на договора е 31.10.2022г.; 

 Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 
2204 е 31.12.2022г., а срокът на договора е 31.01.2023г.; 

 Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 
2208 е 30.09.2022г., а срокът на договора е 31.10.2022г. 

5. Условия за допускане на участниците до участие в търга с тайно наддаване: 
5.1. До участие в търга с тайно наддаване, да се допуска всеки заинтересован 

ТЪРГОВЕЦ-юридическо лице и/или едноличен търговец, по чл.115, ал.1, т.1, буква 
”А” от ЗГ  и чл.38 от Наредбата, което отговаря на следните условия: 

5.1.1. 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 ; 

5.1.2. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по 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 отнемане на незаконно придобито 
имущество (ЗПКОНПИ) с директора на „ЮЦДП“, гр.Смолян и ТП“ДГС-Михалково“; 

5.1.5. Да няма сключен договор с лице по чл.68 на ЗПКОНПИ; 
5.1.6. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
5.1.7. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган;  
5.1.8. Да няма парични задължения към „ЮЦДП“, гр.Смолян и ТП „ДГС-Михалково“, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  
5.1.9. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, включени в 

обекта за който участва; 
5.1.10. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за 

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

обект за който участва.  
5.1.13. Да е представил доказателства за наличие на собствени или закупени на 

лизинг мощности за преработка на асортиментите – предмет на продажба, които не са 
краен продукт за реализация от временен склад, разположени в обект по чл. 206 от ЗГ, 
находящ се на територията на община Девин, в която попадат териториите на ТП „ДГС-
Михалково“.Участникът представя документи доказващи наличието на собствени или 
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закупени на лизинг мощности за преработка на асортиментите – предмет на продажба, 
които не са краен продукт за реализация от временен склад (договори за лизинг, 
извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА). В СЛУЧАЙ, ЧЕ 
УЧАСТНИК ПРЕДСТАВЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ БАЛАНСОВИТЕ СМЕТКИ ИЛИ СЧЕТОВОДНИТЕ 
КНИГИ ЗА ДМА, СЪЩИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАВЕРЕНИ СОБСТВЕНОРЪЧНО С ПОЛОЖЕН 
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА УЧАСТНИКА. ОТ НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА ТРЯБВА ДА Е ВИДНО, ЧЕ 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ ДО 10 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ 
НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГA. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ГОРНОТО ВЪРХУ 
ПРЕДСТАВЕНИЯТ ДОКУМЕНТ СЕ ПОСТАВЯ ДАТА, КОЯТО ДА УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е СПАЗЕНО 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА АКТУАЛНОСТТА НА СЪЩАТА. 

5.1.14. Да е представил документ, доказващ наличието на обект по чл. 206 от 
Закона за горите, находящ се на територията на община Девин, в която попадат 
териториите на ТП „ДГС-Михалково“. Документът, следва да е издаден от съответното 
РДГ, по местонахождение на обекта не по – рано от един месец, преди провеждането на 
търга. 

5.1.15. Да е представил доказателства за обем преработена дървесина в 
регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната година, 
съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от 
количеството на обекта, за който участва. За доказване на количеството преработена 
дървесина се представя обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана 
дървесина от дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ, 
за който е издадено удостоверението по т. 1.14. На справката е необходимо да бъде 
положен подпис на лицето изготвило справката и печат на собственика/ползвателя на 
обекта. Образеца на електронния дневник, следва да е в утвърдения нов образец, 
съгласно чл.13, ал.2 от Наредба №1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските 
територии. 

5.1.16. Да притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден 
от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по преработка на дървесина. 
За доказване на това обстоятелство участникът представя съответния документ. В 
случай, че документът е на чужд език, същия се представя в официално заверен превод 
на български език. 

5.1.17. Да е търговец осъществяващ дейността си със седалище и адрес на 
управление на територията на общината, в която попадат териториите на ТП ДГС-
Михалково, в което се извършва ползването на дървесина. 

5.1.18. Да не използва подизпълнители. 
6. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния 

срок за получаване на оферти. 
7. Критерий за класиране на ценовите предложения  – най-висока предложена  

цена. 
8. Определям, място и срок за получаване, цена и начин на плащане на 

документацията за участие в процедурата, като следва: 
На заинтересованите лица се осигурява безплатен и неограничен достъп до 

документацията за участие в търга след публикуването на настоящата заповед на 
интернет страницата на ТП“ДГС-Михалково“:http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/ и 
ЮЦДП-Смолян: http://ucdp-smolian.com/ на хипервръзка: https://ucdp-
smolian.com/bg/1637752547.html Документацията за участие може да се предостави на 
заинтересованите лица и от деловодството на ТП“ДГС-Михалково“, срещу представяне 
на касов ордер или банково бордеро всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 
до 16:30 часа след публикуване на настоящата заповед в сайта на ТП”ДГС-Михалково” и 
„ЮЦДП”-гр.Смолян до 13.12.2021 г. вкл. 
           Цената на документацията за участие в търга е 5.00 (пет лева) без ДДС. Същата 
може да се заплати в касата на ТП“ДГС- Михалково“ или по банков път по сметка на 
ТП“ДГС- Михалково“ :  IBAN: BG94IABG74911001928700 , BIC Код на банката: 
IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД  гр.Смолян . 

http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/
http://ucdp-smolian.com/
https://ucdp-smolian.com/bg/1637752547.html
https://ucdp-smolian.com/bg/1637752547.html
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9. Оферти за участие в търга с тайно надаване, се подават в отдел деловодство на 
административната сграда на ТП“ДГС-Михалково“ в с. Михалково, общ.Девин, всеки 
работен ден до 16:30 часа на 13.12.2021 г. вкл.  

Всеки участник в процедурата има право да подава само една оферта. 
10. Оглед на отделите/насажденията/ включени в обекта, може да се извърши 

в присъствието на служител на ТП“ДГС-Михалково“, всеки работен ден до 13.12.2021 г. 
вкл. Осигуряването на транспорт и разходите за извършването на огледа са за сметка на 
участниците. 

11.  Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 14.12.2021г. от 11:00ч. в 
административната сграда на ТП„ДГС-Михалково“ в с.Михалково,общ.Девин. 

12.  Определям лице за контакт и предоставяне на информация по 
провеждане на търга: Виолета Атанасова – юрисконсулт в  ТП“ДГС-Михалково“- тел. 
0885841974. 

13. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга с тайно 
наддаване, която е неразделна част от настоящата заповед. 

14. Задължавам, комисията за провеждане на търга, която ще бъде назначена в 
самостоятелна заповед да приключи работата си по провеждане на процедурата и да ми 
представи подробен  протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
участниците, 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. 

15. Разпореждам  публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената 
тръжна документация, най-малко 15(петнадесет) дни, преди крайния срок за подаване 
на офертите за участие в търга на интернет страницата на „ЮЦДП“, гр.Смолян и на 
ТП“ДГС-Михалково”, както и да се постави на информационното табло  в 
административната сградата на ТП“ДГС-Михалково“; 

16. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 
Административен съд-гр.Смолян, съгласно разпоредбите на Административно 
процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.  

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

АЧ/ВА 
 
                                                                                                      Директор на  
                                                                                            ТП“ДГС-Михалково”: …………/п*/…………. 

                                /инж. Али Чолаков/ 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


