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З А П О В Е Д 

 

№ 199 

гр. Смолян, 01.12.2021 г. 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закон за горите, 

 

И З М Е Н Я М: 

 

Заповед № 191/19.11.2021г. на Директора на ТП „ДГС Смолян“, с която е отрит търг с 

тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти на ТП 

ДГС „Смолян” и документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита 

дървесина на прогнозни количества обекти №№ 2209с /отдел 30-н /, 2210с /отдели 176-а, 178-

ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 /отдели 193-г, 195-б/, 2213 /отдел 1039-м/, 2214, /отдели 

1043-а, 1045-к, 1045-о/, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 

2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 

2116-ц, 2161-з/ и 2221 /отдел 2125-т/, като в същите се правят следните изменения: 

 Точка 3 от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по 

сметката на ТП ДГС „Смолян” – IBAN: BG 56 IABG 7491 100 2106 700, открита при 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16.12.2021 г., вкл.. В документа за внесената 

гаранция да бъдат отразени видът на процедурата и номера на обекта/ите. 

 Точка 4.2. от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

4.2. Участникът трябва да: 

4.2.1. представи Оферта за участие в определения за това срок и към нея да приложи  

всички изискуеми документи, посочени в документацията за участие – раздел ІІІ. 1 

/документацията е неразделна част към настоящата заповед/.  

4.2.2. е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие, за  

обекта/ите, за които участва.  

4.2.3. Няма непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални поделения. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, документите, които са  

на чужд език, се представят в официално заверен превод.  

4.3. Да е преработил през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ 

количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участва, като изискването не се 

прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на търг с наддаване. Участникът следва да 

представи: 

4.3.1. Заверено копие на документ, доказващ наличието на обект по чл. 206 от Закона за 

горите, издаден от съответната РДГ по местонахождение на обекта не по – рано от един месец, 

преди провеждането на търга; 
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4.3.2. 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.4.3.1. От представената справка следва да е видно, че участникът е 

преработил през 2020г. количество дървесина не по – малко от тези за обекта, за който участва. 

Точка 9. от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Оглед на обектите. Оглед на насаждението/ята, включено/и в обекта/ите може да се 

извърши всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл. в присъствието на 

представител на ТП ДГС „Смолян” и при осигурен транспорт от участника. Разходите за огледа 

са за сметка на участника. 

Точка 10. от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание:  

Участниците могат да изтеглят документацията за участие в търга с тайно наддаване от 

интернет страницата на Продавача – www.ucdp-smolian.com без заплащане или да им се 

предостави след представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 20 /двадесет/ 

лева, без ДДС, в касата на ТП ДГС „Смолян” или по следната банкова сметка: IBAN: BG 56 

IABG 7491 100 2106 700, открита при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, всеки работен 

ден от 08:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа – 17:00 часа до 16.12.2021 г. вкл. 

Точка 11. от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в 

деловодството на ТП ДГС „Смолян” всеки работен ден от 8:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа 

– 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл.. 

Точка 12. от Заповед № 191/19.11.2021г. придобива следното съдържание:  

Определям дата за провеждане на търг с тайно наддаване – 17.12.2021 година от 10:00 

часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, с адрес: град Смолян, бул. „България” 

№ 83. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, т.3 от документация за участие в търг с тайно наддаване 

за продажба на добита дървесина на прогнозни количества придобива следното 

съдържание: 

Участниците, които желаят да участват в търга с тайно наддаване могат да изтеглят 

документацията за участие от интернет страницата на Продавача – www.ucdp-smolian.com без 

заплащане или да им се предостави след представяне на платежен документ за внесени 

невъзстановими 20 /двадесет/ лева, без ДДС, в касата на ТП ДГС „Смолян” или по следната 

банкова сметка: IBAN: BG 56 IABG 7491 100 2106 700, открита при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 

БАНК” АД, всеки работен ден от 08:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа – 17:00 часа до 

16.12.2021 г. вкл.. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ т.4. от документация за участие в 

търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 

придобива следното съдържание: 

Оглед на насаждението/ята, включено/и в обекта/ите може да се извърши всеки 

работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл. в присъствието на представител на ТП 

ДГС „Смолян” и при осигурен транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на 

участника. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, т. 6. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ от документация за 

участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни 

количества придобива следното съдържание: 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена 

по сметката на ТП ДГС „Смолян” – IBAN: BG 56 IABG 7491 100 2106 700, открита при 



„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16.12.2021 г., вкл.. В документа за внесената 

гаранция да бъдат отразени видът на процедурата и номера на обекта/ите. 

Раздел II. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА, т.1 от документация за участие в 

търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 

придобива следното съдържание: 

1. Изисквания към участниците. До участие в процедурата търг с тайно наддаване за 

продажба на добита дървесина на прогнозни количества се допуска:  

1.1. Участник, който: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния  кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 

с директора на ЮЦДП – гр.Смолян и на ТП ДГС „Смолян”;  

д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

ж) няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП – гр. Смолян, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

з) да е внесъл гаранция/и за участие за съответния/те обект/и, за които участва. 

Изискванията на т. 1.1, букви „а”, „г” и „е” се отнасят за управителите или за лицата, 

които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава 

– членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

Изискванията на т. 1.1, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з” се отнасят за търговеца, а 

отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран или 

упълномощено от тях лице. 

Изискванията на т.1.1, букви "а" и "е" от Наредбата, се прилагат, както следва: 

- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не 

е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за 

всеки от тях; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 

- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено 

управлението; 

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 

- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна 

власт е включена територията на Република България. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, документите, които са 

на чужд език, се представят в официално заверен превод. 



1.2. Да е преработил през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ 

количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участва, като изискването не се 

прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на търг с наддаване. Участникът следва да 

представи: 

1.2.1. Заверено копие на документ, доказващ наличието на обект по чл. 206 от Закона за 

горите, издаден от съответната РДГ по местонахождение на обекта не по – рано от един месец, 

преди провеждането на търга; 

1.2.2. 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.1.2.1. От представената справка следва да е видно, че участникът е 

преработил през 2020 г. количество дървесина не по – малко от тези за обекта, за който участва. 

На справката е необходимо да бъде положен подпис на лицето, изготвило справката, както и 

подпис и печат на собственика на обекта. 

1.3. Участникът трябва да представи плик/ове „Ценово предложение”. 

Раздел III. ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, т.1. 

Съдържание на офертата от документация за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на добита дървесина на прогнозни количества придобива следното съдържание: 

1. Съдържание на офертата. 

1.1. Заявление по образец - (Приложение № 1); 

Заявлението трябва да се представи на български език. Участникът следва да посочи в 

заявлението си: обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на 

удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за 

съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, и срокът на 

валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за 

провеждане на конкурса. 

Срокът на валидност на офертата следва да е не по-малко от 90 календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване ѝ. Продавачът може да изиска от класираните участници 

да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. Срокът на 

валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

1.2. Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата: 

1.2.1. Декларация по образец (Приложение № 2), че участникът: 

1/ не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за  

престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

2/ не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 

с директора на Южноцентрално Държавно предприятие – гр. Смолян и директора на ТП ДГС 

„Смолян”; 

3/ не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

Изискванията по т. 1.2.1. се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – 

членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по  

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е 

регистриран. 

1.2.2. Декларация по образец (Приложение № 3), че участникът: 

1/ не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

2/ не е в производство по ликвидация; 



3/ не е сключил договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ; 

4/ няма парични задължения към държавата и към Южноцентрално държавно 

предприятие – гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

5/ е внесъл гаранция за участие в търга; 

Изискванията по т. 1.2.2. се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства 

се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице. 

1.3. Заверено копие на документ, доказващ наличието на обект по чл. 206 от Закона за 

горите, издаден от съответната РДГ по местонахождение на обекта не по –рано от един месец, 

преди провеждането на търга; 

1.4. 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.1.3. От представената справка следва да е видно, че участникът е 

преработил през 2020 г. количество дървесина не по – малко от тези за обекта, за който участва. 

На справката е необходимо да бъде положен подпис на лицето, изготвило справката, както и 

подпис и печат на собственика на обекта; 

1.5. Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за обект №......... от /име 

на участника/”, съдържащ пълното, подписано и подпечатано ценово предложение на 

участника – по образец (Приложение № 5).  

Раздел III. ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, т.2. 

Срок и начин на представяне на офертите от документация за участие в търг с тайно 

наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества придобива следното 

съдържание: 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в 

деловодството на ТП ДГС „Смолян” всеки работен ден от 8:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа 

– 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл.. 

Раздел IV. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА., т. 1. от документация за участие в 

търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 

придобива следното съдържание: 

Разглеждане на офертите. Комисията разглежда офертите на 17.12.2021г. от 10:00 часа, 

в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. Смолян, бул. „България” № 83 

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 

от съобщаването й. 

Приложение: документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита 

дървесина на прогнозни количества обекти №№ 2209с /отдел 30-н /, 2210с /отдели 176-а, 178-

ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 /отдели 193-г, 195-б/, 2213 /отдел 1039-м/, 2214, /отдели 

1043-а, 1045-к, 1045-о/, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 

2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 

2116-ц, 2161-з/ и 2221 /отдел 2125-т/ 

      

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:............п*................. 

/инж. Васил Палагачев/ 
 

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679).  


