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З А П О В Е Д 
№ 119 

с.Широка лъка, 24.11.2021г. 
 

 

На основание чл.4, ал.1 във връзка с чл.2, т.2, във връзка с чл.46, т.2, чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и глава 

IV „Местни търговци” 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 Заповед 

№472/29.12.2020г. на Директора на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

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

количества дървесина  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 обособена в 

обект с №2201 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Широка лъка“. 

2. Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е продажбата на прогнозните количества 

дървесина, които ще бъдат периодично добивани и извозвани на временни горски складове от условно 

обособения обект с №2201, подробно изброена по дървесен вид и обем на прогнозни количества сортименти 

- определени по сортиментна ведомост с начални цени на обектите, както следва: 

 

  Категория дървесина                          

Сортимент   

 Дървесен 

вид  

Количество Начална 

цена 

Стойност                                    
/ к.3 * к.4 /   

куб.м. 
лв./куб.м., 

без ДДС 

лв./куб.м., без 
ДДС 

1 2 3 4 5 

Обект № 2201 

отдел 135, подотдел „и” 

среднопретеглена цена за отдел 135-и     97.27   

Едра   361.00 104.00 37545.00 

трупи с dт.к > 50 см см 0.00 140.00 0.00 

  чб 8.00 115.00 920.00 

трупи с dт.к > 30 см  см 34.00 135.00 4590.00 

  чб 149.00 105.00 15645.00 

трупи с dт.к = 18-29 см  см 8.00 125.00 1000.00 

  чб 162.00 95.00 15390.00 

Средна    40.00 75.25 3010.00 

трупи с dт.к = 15-17 см  см 1.00 105.00 105.00 
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  чб 19.00 80.00 1520.00 

греди с dт.к = 11-14 см см 2.00 70.00 140.00 

  чб 15.00 70.00 1050.00 

минни подпори с dт.к = 8-11 см см 0.00 65.00 0.00 

  чб 3.00 65.00 195.00 

техн. дървесина см 0.00 52.00 0.00 

  чб 0.00 52.00 0.00 

Дребна   1.00 60.00 60.00 

ритловици  см 0.00 60.00 0.00 

  чб 1.00 60.00 60.00 

техн. дървесина см 0.00 52.00 0.00 

  чб 0.00 52.00 0.00 

Дърва   97.00 81.70 7924.90 

ОЗП см 5.40 85.00 459.00 

  чб 81.90 85.00 6961.50 

дърва за огрев см 0.60 52.00 31.20 

  чб 9.10 52.00 473.20 

техн. дървесина см 0.00 52.00 0.00 

  чб 0.00 52.00 0.00 

Общо за отдел 135 „и”:   499.00   48539.90 

отдел 136, подотдел „б” 

среднопретеглена цена за отдел 136-б     95.66   

Едра   203.00 100.57 20415.00 

трупи с dт.к > 50 см чб 0.00 115.00 0.00 

трупи с dт.к > 30 см  чб 113.00 105.00 11865.00 

трупи с dт.к = 18-29 см  чб 90.00 95.00 8550.00 

Средна    19.00 74.21 1410.00 

трупи с dт.к = 15-17 см  чб 8.00 80.00 640.00 

греди с dт.к = 11-14 см чб 11.00 70.00 770.00 

минни подпори с dт.к = 8-11 см чб 0.00 65.00 0.00 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Дребна   1.00 60.00 60.00 

ритловици  чб 1.00 60.00 60.00 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Дърва   32.00 78.40 2508.80 

ОЗП чб 25.60 85.00 2176.00 

дърва за огрев чб 6.40 52.00 332.80 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Общо за отдел 136 „б”:   255.00   24393.80 

отдел 136, подотдел „г” 

среднопретеглена цена за отдел 136-г     95.00   

Едра   277.00 99.95 27685.00 

трупи с dт.к > 50 см чб 0.00 115.00 0.00 

трупи с dт.к > 30 см  чб 137.00 105.00 14385.00 

трупи с dт.к = 18-29 см  чб 140.00 95.00 13300.00 

Средна    18.00 76.11 1370.00 

трупи с dт.к = 15-17 см  чб 11.00 80.00 880.00 

греди с dт.к = 11-14 см чб 7.00 70.00 490.00 
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минни подпори с dт.к = 8-11 см чб 0.00 65.00 0.00 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Дребна   0.00 0.00 0.00 

ритловици  чб 0.00 60.00 0.00 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Дърва   62.00 78.40 4860.80 

ОЗП чб 49.60 85.00 4216.00 

дърва за огрев чб 12.40 52.00 644.80 

техн. дървесина чб 0.00 52.00 0.00 

Общо за отдел 136 „г”:   357.00   33915.80 

Общо за Обект № 2201:   1111.00   106849.50 

 

Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти 

по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от 

ЮЦДП – Смолян и териториалните му поделения, утвърдена на 01.11.2021г.   

 
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.9а, ал.2 от Наредбата за 

обособените обекти, която следва да се представи от участниците във формата на парична сума в размер за 

настоящите обекти, както следва: 

  

№ на обекта гаранция за 

участие в лв. 

2201 5342,00 

 

Определената гаранция за участие в търга за обекта трябва да е постъпила по сметка на ТП „ДГС-

Широка лъка” преди изтичане на сроковете за представяне на оферти  и не по-късно от 17.00ч. на 

17.12.2021г. 

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

Наредбата. 

Гаранцията за участие на спечелилият участник  се освобождава в срок до 3 работни дни от датата на 

сключване на договора за покупко-продажба. 

 

3.2. 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 за обекта, която  следва да бъде 

внесена, респ. предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника-

определен за спечелил търга. 

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

сметка на ТП „ДГС –Широка лъка“:  

IBAN: BG74 IABG 7491 5001 7745 00,  

BIC: IABGBGSF  

при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, клон Широка лъка. 

 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-Широка лъка“, 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 директора на ТП „ДГС – Широка лъка”. 

Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора от участника, определен за 

спечелил търга – в сроковете по чл.35, ал.5 от Наредбата.  

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. 

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките 

се уреждат в договора. 
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4. Определям срок за изпълнение/издължаване/ на прогнозните количества- съгласно условията 

на договорите за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и не по-късно от: 

-  30.10.2022г. за Обект №2201. 

 

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

5.1. До участие в търга с тайно наддаване се допуска:  

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

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

съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, който: 

 А) Е със седалище и адрес на управление и осъществява дейността си в общината, в която е 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Широка лъка“, т.е. отговаря на условията на чл.115, 

ал.1,т.1, б.”а” от Закона за горите. 

Б) Притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина, т.е. отговаря на условията 

на чл.115, ал.1,т.2 от Закона за горите. 

В) Е подал Заявление в деловодството ТП „ДГС-Широка лъка“ по реда чл.38, ал.4 и в сроковете на 

ал.5 от същата разпоредба на 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. 

Г) През 2020 година е преработил в собствен обект по чл.206 от Закона за горите количества 

дървесина не по-малко от 50 на сто от тези за обекта, за който участва, с изключение на случаите на 

търговец, регистриран в ТР или РЮЛНЦ през годината на провеждане на настоящата процедура, както и в 

случаите на закупуване на дърва за огрев 

Участниците 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-Широка лъка“; 

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

е)  Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност; 

ж) Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

з) Да нямат парични задължения към Южноцентрално 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 или за всеки от управителите, 

ако са повече от един; 

- 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. 
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 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.  

5.2. Всеки участник има право да подава само едно ценово предложение за обекта, включен в търга. 

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 документите 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. 

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 заинтересованите 

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

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

12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на 17.12.2021г. 

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

ДДС. 

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

„ДГС–Широка лъка“:  

 IBAN: BG74 IABG 7491 5001 7745 00,  

BIC: IABGBGSF  

при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, клон Широка лъка. 

 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. 

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

административната сградата на ТП „ДГС– Широка лъка“ в с.Широка лъка, ул. „Перелик” №1, всеки работен 

ден до 16.00 часа на 17.12.2021г. 

10. Оглед на предлаганата дървесина  може да се извърши всеки работен ден до 17.12.2021г. от 

10.00ч. до 16.00ч., в присъствието на представител на ТП „ДГС-Широка лъка", след осигуряване на 

транспорт от кандидата. 

11. 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 обекта. Прехвърлянето на собствеността да се извършва 

след заплащане на дървесината и съставяне на приемо-предавателен протокол.  

Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по сметка на ТП „ДГС-

Широка лъка“, посочена в договора чрез предварителни вноски. 

Размера на вноските се определя в договора, като първата вноска е в размер на 10%  от стойността на 

договора,  която се заплаща преди издаване на първият превозен билет. 

Следващите вноски по договора са в размер, равен на стойността на партидното количество 

дървесина, което предстои да бъде транспортирано от купувача - установено въз основа на подписан от 

страните по договора приемо – предавателният протокол. Същите се заплащат не по-късно от деня на 

издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното количество дървесина.  

Сортименти с дължини, различни от посочените в Спецификацията за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават от  ЮЦДП – Смолян и териториалните му поделения, 

утвърдена на 01.11.2021г., се заплащат на цени, завишени с проценти, посочени в нея. 

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

12. Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 20.12.2021г. от 10:30ч. в административната сградата 

на ТП  „ДГС – Широка лъка” с адрес: с. Широка лъка, ул. „Перелик” №1.  

13.  Предоставяне на информация по провеждане на търга:  

Кандидатите за участие в процедурата  могат да получават допълнителна информация на адреса на ТП 

„ДГС – Широка лъка” в рамките на работното време от Димитринка Измирлиева – юрисконсулт при ТП 

„ДГС – Широка лъка”  или на тел.: 0889331334. 
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14. Утвърждавам, тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за обособените 

обекти, която е неразделна част от настоящата заповед. 

 

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

стриктно изпълнение.  

 
 

                                          Директор на  
                                                 ТП „ДГС-ШИРОКА ЛЪКА”:             /п/* 
                                                                                       ( инж.Тодор Кушлев) 

 * налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия 

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

 


