
309 МИНИСТЕРСТВО НА ЗEМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  – ГР.  СОФИЯ  

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. СМОЛЯН, ул. ”Пол.Дичо 

Петров ” № 1 А ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - гр.Велинград,  

бул. ”Съединение” № 125, п.код 4600, п.к 80 
Тел.: 0887498826,   e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д  

   № 295/07.07.2021 год. 

 

На основание  чл. 174, ал. 2  от ЗГ и чл. 66, ал.1, т.2, и ал.2, т.2 във 

връзка с чл. 2, ал.1, т. 2  и чл. 15, ал. 3 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“ и в изпълнение на Заповед № 472/29.12.2020г. на директора на 

ЮЦДП Смолян, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Откривам процедура търг с тайно наддаване за действително добити 

количества дървесина от обект № 2147-1 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“, находяща се на временни 

складове на територията на ЮЦДП – гр.Смолян, ТП ДГС „Алабак”. 

1. Наименование и адрес на Продавача  

„Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян, Териториално 

поделение Държавно горско стопанство „Алабак”, гр.Велинград, 

бул.”Съединение” №125, тел.: 0887498826; e-mail: dgsalabak@ucdp-

smolian.com. Лице за контакт:  инж. Ибрахим Муса - GSM 0889880948; 

зам.-директор при ТП ДГС „Алабак“ 
 

 

2. Определям размера на гаранцията за участие в търга по обекти 

както следва: 

 

Обект №…  

Размер на гаранцията за участие в 

процедурата -5%  от началната стойност на 

обекта в лв. 

 

  



№ 2147-1 

167,58 

 

 

Гаранцията следва да бъде представена единствено под формата на 

парична сума по сметката на ТП ДГС „Алабак” – „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, вносима всеки работен ден, 

като трябва да е постъпила по посочената сметка до 15.00 часа  на 

23.07.2021г. 

 В документа, с който се внася/внасят гаранциите за участие 

задължително се описват номера/номерата на обекта/обектите за 

който е внесена.         
            

3. Обекти и обем на дървесината – предмет на процедурата 

 

Обект №…  
 Отдел, 

Подотдел  

Дървесен 

вид 

Категории дървесина 

ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

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

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

№2147-1 332-ж 
ела,чб 29,33 5,30   2,55 

37,18 
3351,60 

Общо  
ДГС 

"Алабак" 
  29,33 5,30 0,00 2,55 37,18 3351,60 

 

 

4. Начални цени по обекти и количество в куб.м. 

 

Обект №… 

Количество 

дървесина в куб.м. 
Начална цена, лв. без ДДС 

№ 2147-1 37,18 
3351,60 

 

Началните цени са посочените в таблицата без ДДС, под които 

участниците не могат да правят валидни предложения. 

 

         5. Срок на изпълнение  съгласно договорите за покупко-продажба на 

действително добита  дървесина от временен склад- купувачът е длъжен да  

организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в 

срок до 30 дни от датата на подписване на договора. 



 

6. Условия за допускане на участниците до участие:  

6.1. При провеждане на търга всеки участник има право да присъства 

лично или чрез упълномощен представител след представяне на документ 

за самоличност и/или пълномощно от представлявания – когато е 

приложимо. 

1.Право на участие имат участници, които отговарят на следните 

изисквания: 

 

1.1.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; 

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

1.3.Да не е в производство по ликвидация; 

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

разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на ЮЦДП Смолян и на ТП „ДГС 

Алабак”. 

    1.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

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

1.7. Да няма парични задължения към държавата и „Южноцентрално 

държавно предприятие”, гр.Смолян  установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 

1.8. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, 

включени в обекта, за която участва; 

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

1.10. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за 

участие за обекта, за който участва. 

З А Б Е Л Е Ж К А!!! Липсата на което и да е от тези условия следва да се 

приема като основание за недопускането на участника  до участие в търга.  

 Всички заинтересовани участници могат да подават ценови 

предложения за определения обект.  

Участниците търговци, не могат да използват подизпълнители.  

Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в 

процедурата трябва да се придържа точно към обявените от Продавача 

условия. 

До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга 

всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни подадената 

оферта. 



Участниците могат да подават оферти само за един, за всички или за 

повече от един обект от предмета на търга; 
 

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора.  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от 

достигната стойност на  обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в 

една от следните форми: 

1. парична сума, внесена по сметка на продавача; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на продавача със срок на 

валидност до изтичане на срока на договора, учредена в полза на 

Продавача, като се посочва, че тя се освобождава след изрично писмено 

известие от Продавача.  

Участникът, спечелил търга сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. 

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 на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

8. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден  с краен 

срок до 15:00 часа на 23.07.2021г., в присъствието на представител на ТП 

ДГС „Алабак”. Разходите за огледа са за сметка на участниците. 

        9. Цената на дървесината, включена в съответния обект се заплаща 

изцяло преди или най-късно в деня на подписване на договор за покупко-

продажба. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ТП –

ДГС”Алабак”. 

10. Документацията за провеждането на процедурата се публикува в 

интернет страницата на продавача, ЮЦДП-гр.Смолян, ТП ДГС „Алабак” 

dgsalabak@ucdp-smolian.com, едновременно с публикуване на заповедта за 

провеждането й. 

Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от 

интернет страницата dgsalabak@ucdp-smolian.com, без заплащане или да я 

закупят от деловодството на ТП ДГС „Алабак” гр.Велинград, краен срок 

до 15:00 часа на 23.07.2021 г. Цената на документацията е на стойност 

10,00 лв. /десет лева/ без ДДС. 

11. Търгът с тайно наддаване ще се проведе в административната 

сграда на ТП ДГС „Алабак” – заседателната зала от 09:00 часа на дата 

26.07.2021г. 

12. Оферти за участие в търга се подават в деловодството на ТП ДГС 

„Алабак” до 15:00 часа на 23.07.2021 г.  

13. Срок на валидност на офертите - 90 дни от крайния срок за 

подаване на офертите. 
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14. Критерий за класиране на офертите е най-висока предложена 

цена. 

         15. Утвърждавам документация за участие в търг с тайно наддаване 

за продажба на действително добити количества дървесина за обектите, 

посочени в т. 1 от настоящата заповед. 

16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ибрахим 

Муса. 

17. Настоящата заповед да се публикува най-малко 15 /петнадесет/ 

дни, преди датата на провеждане на търга с тайно наддаване на интернет 

страницата на „ЮЦДП” ДП – гр.Смолян и на ТП ДГС „Алабак”.  

Копие от настоящата заповед да бъде поставено на таблото за обяви в 

ТП ДГС „Алабак”. 

18. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд Пазарджик, съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването 

й. 

 

 
ДИРЕКТОР:……………п…… 

              /инж. Ивайло Джамбазов / 
 

       

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 


