
 
 

З А П О В Е Д 

№340/08.10.2021 год. 

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.2 и ал.2, т.2 и 

чл.69, ал.1 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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019г.) и в изпълнение на Заповед №472/29.12.2020г. 

и утвърден график от Директора на Южноцентрално държавно предприятие Смолян, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

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

количества дървесина по реда на чл.69, ал.1 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), 

включени в годишния план за ползване в обекти: 

№2185 с отдели/подотдели - 17-а, 120-а; 

№2186 с отдели/подотдели - 177-ж, 177-с, 181-ж; 

№2187 с отдел/подотдел - 333 б, 

от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Ракитово“. 

 

2. Предмет на търга с тайно наддаване по т. 1 е продажба на действително добити 

количества дървесина съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – гр.Смолян, утвърдена със 

Заповед №5/03.01.2018г. от Директора на ЮЦДП – гр.Смолян и извозени на временен горски 

склад, подробно описани по категории дървесина с количества, начални цени и гаранции за 

участие както следва: 

Обект  
№ 

отд., 
подот

д. 

дърв.
вид 

Категории дървесина Цена на 
тръжна 

док. 

Разм.на гар.за 
участие в 

процедурата 

Разм.на 
гар.за 

изпълнение Едра Средна Дребна ОЗП Общо 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2185 
17 а бб 5,39 18,93     24,32 1796,29       

120 а бб 6,87     1,27 8,14 823,35       

ОБЩО 2185 12,26 18,93   1,27 32,46 2619,64   130,98 5% 

2186 

177 ж бб 9,63 16,44   3,72 29,79 2287,97       

177 с бб 19,49 16,49   0,32 36,30 3158,93       

181 ж 
бб 19,85     2,30 22,15 2333,60       

бк 7,46     3,51 10,97 903,27       

ОБЩО 2186 56,43 32,93   9,85 99,21 8683,77   434,19 5% 

2187 333 б 
см 34,19     17,51 51,70 5545,84       

бб 7,07     10,86 17,93 1576,67       

ОБЩО 2187 41,26     28,37 69,63 7122,51   356,13 5% 

ВСИЧКО: 109,95 51,86   39,49 201,30 18425,92 15     

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН  

ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО 

Адрес за кореспонденция: 

4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик, 

ул. „Ал. Стамболийски” №2 

e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com Секретар +359886711447 

mailto:dgsrakitovo@ucdp-smolian.com


 

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 в размер на 5% /пет на сто/ от началната цена за всеки 

обект, следва да бъде внесена от участниците във формата на парична сума в размери 

съответстващи на посочените в таблицата по т.2 от настоящата заповед за съответния обект. 

Определената гаранция за участие в търга за съответния обект, трябва да е постъпила по 

сметка на ТП ДГС „Ракитово“ до 26.10.2021 г., 12:00 ч. 

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

и чл.32 от „Наредбата“. 

Гаранцията за участие на спечелилия участник и класирания на второ място участник за 

съответния обект се освобождава след сключване на договора за покупко-продажба. 

3.2 Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл.9а, ал.5, т.3 от „Наредбата“ и е  в 

размер на 5% (пет на сто) от достигнатата при провеждане на търга цена за обекта. 

Гаранцията за изпълнение следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична 

сума или банкова гаранция с изричен запис, че се освобождава само след писмено известие от 

Продавача, по избор на участника-определен за спечелил търга. 

Гаранцията за изпълнение предоставена във формата на парична сума се внася по банков 

път по сметка на ТП ДГС „Ракитово“: 

IBAN: BG11 CECB 9790 10E8 0516 00 , BIС:CECBBGSF, при банка ЦКБ АД. 

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 „Ракитово“, да има срок на валидност не по-малко от 

30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава след 

изрично писмено известие от директора на ТП ДГС „Ракитово“. 

Гаранцията за изпълнение се представя преди или най-късно в деня на подписване на договора от 

участника, определен за спечелил търга.  

В банковото бордеро или банковата гаранция се посочва № на обекта и вида на процедурата. 

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. 

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

заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

4. Определям 30-дневен срок за действие на договора след сключването му.  

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

5.1. До участие в търга се допускат търговци, които отговарят на следните условия: 

5.1.1. Участникът 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; 

5.1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са 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 ; 

5.1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

5.1.4. Да не е в производство по ликвидация; 

5.1.5. 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 ЮЦДП-Смолян и ТП ДГС „Ракитово“; 

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

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

5.1.8. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

5.1.9. Да няма парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие-Смолян“ и ТП 

ДГС „Ракитово“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 



5.1.10. Да е извършил оглед на дървесината в обекта, за който ще участва /огледът не е 

задължителен и не е основание за отстраняване от процедурата/; 

5.1.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

търга; 

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

5.1.13. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за съответния 

обект. 

5.1.14. Да няма непогасени задължения към ЮЦДП-Смолян и неговите териториални 

поделения (ДГС/ДЛС). 

5.1.15. Да има 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. 

 

Изискванията по т.5.1.2, т.5.1.5 и т.5.1.7, се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно ТЗ или законодателството на държава членка на ЕС, 

или на друга държава – страна по споразумението на Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран.Изискванията по т.5.1.3, т.5.1.4, т.5.1.6, 

т.5.1.8 и т.5.1.9 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства се 

декларират от управителите или лицата, които представляват участника, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, или 

на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице. 

5.2. Всеки участник може да участва в процедурата за един, за няколко или за всички обекти, 

предмет на търга, но има право да подава само едно ценово предложение за съответния обект. 

5.3. Участниците търговци не могат да използват подизпълнители. 

5.4. Всеки участник при изготвяне на документите си 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 ценовите предложения (офертите) – 90 (деветдесет) календарни 

дни от крайния срок за получаване на оферти. 

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

предложена цена. 

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

Продавача,едновременно с публикуването на заповедта за провеждането. Съгласно чл. 9в, ал.2 

от Наредбата желаещите да участват в процедурата могат да изтеглят документацията от 

интернет страницата на Продавача без заплащане или да я закупят от деловодството на ТП ДГС 

„Ракитово“ до 15:00 часа на 25.10.2021 г. 

Цената на документацията за участие в търга е 15,00 (петнадесет лева) без ДДС. 

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

ДГС „Ракитово“ : IBAN: BG11 CECB 9790 10E8 0516 00 , BIС:CECBBGSF, при банка ЦКБ 

АД. 

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

административната сградата на ТП ДГС „Ракитово“ в гр. Ракитово, всеки работен ден до 16.00 

часа на 25.10.2021 г. 

Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител. 

Върху плика се посочват: 

- името на участника; 

- номера на обекта/обектите за който/които ще подава ценово предложение. 

- адрес за кореспонденция; 

- телефон 

- по възможност факс и електронен адрес (e-mail); 
В случаите когато участникът е посочил електронен адрес (e-mail), всички документи и 



уведомления свързани с провеждането на процедурата ще бъдат изпращани на същия, като 

няма да се изисква изрично потвърждаване от Участника за получаване на волеизявлението. 

Изпратените заповеди от търга за определяне на купувач или за прекратяване на процедурата на 

посочения електронен адрес да се считат за редовно връчени. 

След като участниците са посочили електронен адрес и факс, обменът на информация между 

Продавача и съответния участник ще бъде осъществяван по електронен път. За уведомленията 

до участника, изпращани на посочения от него електронен адрес и факс Продавачът няма да 

изисква потвърждение за получаването им и ще бъде прилаган чл. 8, ал. 1, изр. 1 от Закона за 

електронния документ и електронния подпис. 

9. Оглед на дървесината, включена в обектите може да се извърши в присъствието на 

служител на ТП ДГС „Ракитово“ всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. до 25.10.2021г. 

включително, след  осигуряване на транспорт от участника. 

Огледът не е задължителен и не е основание за отстраняване от процедурата! 

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

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

по технологичен план за насажденията, включени в съответния обект, по график посочен в 

тръжните условия респективно договора за покупко-продажба. 

Прехвърлянето на собствеността се извършва след заплащане на дървесината и съставяне на 

приемателно-предавателен протокол. 

Заплащането на стойността на дървесината, включена в настоящия търг ще се извършва след 

утвърждаване на протокола по чл.35, ал.8 или най-късно в деня на сключване на договора за 

покупко-продажба за съответния обект.  

 

В случай, че плащането не се извърши в посочения срок, гаранцията за участие на спечелилия 

търга участник се задържа, а класираният на второ място участник се определя за купувач. 

Ако и вторият класиран участник не заплати дървесината в 14(четиринадесет) дневен срок, 

считан от датата на уведомяването му, търгът за съответния обект се прекратява. 

Транспортирането на закупената дървесина следва да се извърши в 30 дневен срок от подписване 

на договора. След изтичане на 30 дневния срок, купувачът дължи магазинаж в размер на 0.3 на 

сто от стойността на не транспортираната дървесина на ден, но не повече от 10 на сто от 

стойността на същата. 

 

В случай на невъзможност да се транспортира дървесината в 30 дневния срок, поради наличие на 

форсмажорни обстоятелства, срокът се удължава с 30 дни. В този случай Купувача не дължи 

магазинаж за времето, през което е установен форсмажора. 

Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен метър, а 

асортиментите са добити съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – гр.Смолян, утвърдена със 

Заповед №5/03.01.2018г. от Директора на ЮЦДП – гр.Смолян. 

11. Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 26.10.2021г. от 14:00ч. в 

административната сграда на ТП ДГС „Ракитово“ в гр.Ракитово. 

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

инж. Петър Вандев – на длъжност зам.дир. при ТП ДГС „Ракитово“- тел. 0887276182. 

13. Упълномощавам, Елена Гаралова   – на длъжност    „технически секретар”    ТП ДГС 

„Ракитово“, да приема подадените от участниците документи за участие в търга и издава 

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

участника. 

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

След изтичане срока за подаване на оферти, приетата документация ведно с извлечение от 

Регистъра да се предадат за съхранение в касата на ТП ДГС „Ракитово“ до часа, в който е 

обявен за провеждане на търга. 
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14. Утвърждавам, тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за 

обособените в т.2 обекти, която е неразделна част от настоящата заповед. 

15. Възлагам на Елена Гаралова – на длъжност   „технически секретар”   при ТП ДГС 

„Ракитово“ да организира публикуването на настоящата заповед най-малко в 15 (петнадесет)  дневен 

срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга с тайно наддаване на интернет 

страницата на „Южноцентрално” ДП – гр.Смолян и на ТП ДГС „Ракитово“, както и да постави 

същата на видно място в сградата на ТП ДГС „Ракитово“; 

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез Директора на ТП ДГС „Ракитово“ пред 

Административен съд – гр.Пазарджик, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14- 

дневен срок от съобщаването й. 

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

стриктно изпълнение. 

 

 

 

Директор ТП ДГС „Ракитово”:…………/*п/.....… 

(инж. Муса Али) 

 
 

/*п/ -  Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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

 

 


