„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН”
ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ДОСПАТ”
4831 Доспат, ул.”Орфей” № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2227, факс 2272
e-mail: dgsdospat@usdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№368
гр. Доспат, 02.07.2021г.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 2, т. 2, чл. 15, ал. 3, чл. 46, т. 2 и чл.66, ал.1, т.2
и ал.2, т.2 във връзка 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, Заповед №472/29.12.2020г. и утвърден график 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 действително
добити количества дървесина по реда на чл. 69, ал. 1 от Наредбата.
2. Предмет на търга с тайно наддаване по т. 1 е „Продажбата на действително
добити количества дървесина от условно обособени Обект № 1908-1, отдел 90,
подотдел „ o“ и Обект №2142-1, отдел 184, подотдел „ г“ в горска територия-държавна
собственост, подробно описани съгласно утвърден График за продажба от Директора на
ЮЦДП –гр. Смолян“ по обект, отдел/подотдел, категория дървесина, дървесни видове и
обем на прогнозните количества-определени по сортиментна ведомост с начални цени,
гаранция за участие, технология на извоза и срокове за изпълнение за обекта, както следва:
Обект №

Отдел, подотдел

куб. м.

Цена без ДДС

Гаранция за
участие 5%

1

2

3

4

5

1908-1

90-о

68.32

7 079.01

353.95

2142-1

184-г

66.82

7 208.96

360.45

135.14

14 287.97

714.40

3. Търгът ще се проведе при следните показатели и условия:
3.1. Отделните сортименти, дървесните видове, разположението по обекти и подотдели
и единичните цени са подробно описани в одобрената от мен документация за участие, която
е неразделна част от настоящата заповед.
3.2. Заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за един
плътен кубичен метър за съответните сортименти, съгласно утвърдената със Заповед

№5/03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян- спецификация за размери и качество на
асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян,
отразени в договора за покупко- продажба на действително добити количества дървесина,
приемно- предавателния протокол и представената фактура към него.
3.2.1. 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 на съответния обект.
3.2.2. 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 с издадена заповед от продавача. В случай, че и вторият участник не заплати
дървесината в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на уведомяването му, търгът
за съответния обект се прекратява.
3.3. Срокове за изпълнение по договорите за покупко-продажба на дървесина.
3.3.1. Транспортирането на количествата дървесина се извършва в рамките на срока на
договора.
3.3.2. Срок за изпълнение на договора за покупко-продажба на действително добити
количества дървесина е до 2 /два/ месеца от датата на сключване му.
4. Определям, вида и размера на гаранциите за участие, а именно:
4.1. Гаранцията за участие в търга с тайно наддаване за продажба на действително
добити количества дървесина, посочена в таблицата по т. 2, представлява парична сума,
която следва да бъде внесена по сметката на ТП „ ДГС-Доспат”:
АСЕТ БАНК IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
не по-късно от 16:00 часа на 23.07.2021г.
4.2. В платежния документ задължително се посочва: наименование на участника,
номер на обекта, ЕИК, ТП « ДГС Доспат» и вида на процедурата.
4.3. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 31 от Наредбата, както
следва:
 Отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ
място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на
Директора на ТП „ ДГС- Доспат“, за определяне на изпълнител.
 Класираните на първо и второ място- след сключването на договора по чл. 35 от
Наредбата.
 Обжалващия заповедта на директора на ТП „ ДГС Доспат“ за определяне на
изпълнител- в срок от 5 работни дни от приключване на производството по
обжалване.
4.4. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават
в срок от 3 работни дни след влизане в сила на заповедта за прекратяване.
4.5. Гаранциите се освобождават по банковите сметките посочени от участниците, без
да се дължи лихви за горе посочените периоди, през който средствата законно са престояли
в сметката на ТП „ ДГС- Доспат“.
4.6. Гаранциите за участие се задържат от Директора на ТП „ ДГС- Доспат“ и по реда
на чл. 32 от Наредбата:
 Оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;

 Обжалва заповедта на Продавача за определяне на Купувач - до решаване на спора с
влязло в сила решение;
 Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
 Не представи на продавача документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата.
4.7. При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и
второ място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им.
Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването на
производството по обжалване.
4.8. При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването й от
определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да
декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния
обект, ако е била възстановена.
5. Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 до 16:00
часа, до 23.07.2021 г., по предварителна заявка и в присъствието на представител на ТП “ДГС
Доспат”. Разходите за оглед са за сметка на участника. Участникът сам носи отговорност при
не извършването му.
6. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие в
търга.
Документацията за участие в търга с тайно наддаване може да се изтегли от интернет
страницата на Продавача – http://dgsdospat.ucdp-smolian.com/ и интернет страницата на
ЮЦДП – гр. Смолян - www.ucdp-smolian.com, без заплащане или да се предостави от
Продавача след представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 10 /десет/
лева, без ДДС, в касата на ТП ДГС „ Доспат” или по следната банкова сметка:
АСЕТ БАНК, IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
всеки работен ден от 08:00 часа – до 12:00 часа и от 13:00 часа – до 17:00 часа и до 16:00
часа на 23.07.2021г. включително.
7. Условия за допускане на участниците до участие в търга с тайно наддаване:
7.1. До участие в търга с тайно наддаване се допуска всяко физическо лиже- което закупува
дървесина за лична употреба без право на продажба и/или юридическо лице и/или едноличен
търговец, както и техните обединения и отговарящи на следните условия:
7.1.1. 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.
7.1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс, за престъпление против
стопанството по чл. 219-260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301-307 от
Наказателния кодекс, и участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс.
7.1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
7.1.4. Да не е в производство по ликвидация;
7.1.5. 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-гр. Смолян и Директора на ТП „ ДГС Доспат“;
7.1.6. Да няма сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ;
7.1.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
7.1.8. Да няма парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян и ТП „ДГС Доспат“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

7.1.9. Да няма парични задължения държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
7.1.10. Да е внесъл гаранция за участие в търга с тайно наддаване.
7.1.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията за участие
за съответния обект.
7.1.12. Да е извърши оглед на дървесината в обекта, за който ще участва.
7.1.13. Да няма непогасени задължения към ЮЦДП-гр. Смолян и неговите териториални
поделения (ДГС/ДЛС).
7.1.14. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
8. Участниците за участие не могат да ползват подизпълнители за изпълнение на
предмета на търга.
9. Гаранция за изпълнение представлява сума в размер на 5 % от достигнатата цена за
обекта и следва да бъде представена от участника, спечелил търга с тайно наддаване за
продажба на действително добити количества дървесина.
9.1. По избор на Купувач, гаранцията за изпълнение може да се представи в една от
следните форми:
- Парична сума, внесена по сметка на продавача;
- Банкова гаранция, учредена в полза на продавача.
9.2. Когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се
освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП „ ДГС Доспат“. Банковата
гаранция следва да бъде учредена за период по- дълъг с 30 /тридесет/ дни от срока на
договора.
9.3. Когато е избрано гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума,
внесената гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за
внасяне на гаранция за изпълнение /в зависимост дали гаранцията за участие покрива
гаранцията за изпълнение/.
9.4. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на
всички договорни задължения в срок 10 работни дни, след окончателното приемане на
извършената работа с приемно- предавателен протокол за обекта. Условията и сроковете за
задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на
неустойки се уреждат в договора.
10. Срок на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок
за получаване. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора.
11. Критерий за класиране на ценовите предложения /офертите/ на участниците е: найвисока предложена цена.
12. Оферти за участие в търга с тайно наддаване да се приемат в деловодството
на административната сграда на ТП “ДГС – Доспат”, гр. Доспат, ул. „ Орфей“ № 6,
всеки работен ден от 8:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа и до 16:00 часа
на 23.07.2021г. Оферта изпратена по пощата, трябва да е постъпила в деловодството на
ТП “ДГС – Доспат”,“ в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не
се разглежда и се връща на участника. При приемане на офертата върху плика се отбелязват
входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се запиват във входящ
регистър по образец, за което на преносителя се издава документ. Възложителя 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.
13. Търгът с тайно наддаване да бъде проведен на 26.07.2021г. от 09:30 часа в
Административната сграда на ТП “ДГС – Доспат”, гр. Доспат, ул. „ Орфей“ № 6.

14. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на търга:
инж. Давид Механчев- спец. лесовъдство технолог по дърводобива в ТП “ ДГС – Доспат” на
тел: 0899/915739.
15. Утвърждавам документация за участие в търга, която е неразделна част от
настоящата заповед.
16. Възлагам на Нина Джамбазова на длъжност юрисконсулт при ТП „ ДГС Доспат” да
организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената конкурсна
документация най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет
страницата на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян и на ТП „ ДГС Доспат”. Настоящата заповед следва
да се постави на видно място в административната сграда на ТП „ДГС Доспат”.
17. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд
гр. Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването й.
Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и
изпълнение.

И. Д. Директор на ТП ”ДГС – Доспат”:……п…..………….
/инж. Стилиян Балталиев/
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

