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З А П О В Е Д   

№575 /23.11.2021 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 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“ (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.), (наричана за краткост Наредбата) и в 
изпълнение на Заповед №472/29.12.2020г. на Директора на Южноцентрално държавно 
предприятие гр.Смолян 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Откривам процедура търг с тайно наддаване  за действително добити количества 
дървесина по реда на чл.69, ал.1, от Наредбата, находяща се на временни складове на 
територията на ЮЦДП – гр.Смолян, ТП ДГС „Селище”. 

ІІ. Утвърждавам документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 
действително добити количества дървесина по асортименти при следните условия:  

1. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване за продажба на действително 
добити  количества дървесина по реда на чл.69, ал.1 от Наредбата, в следните обекти с №12-1, 
№12-2 и №12-3 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Селище“.   
               2.1 Предмет: предмет на търга с тайно наддаване е продажба на действително 
добити  количества дървесина на временен горски склад от обектите №12-1, №12-2 и №12-3, 
подробно описани по дървесни видове и обем на количеството сортименти - определени по 
асортиментна ведомост с начални цени, гаранция за участие, както следва: 

Oбект 
№  

 Отдел, 
Подотде

л  

Дървесе

н вид 

Категории дървесина 
Цена на 
тръжната 

документац

ия 

Размер на 
гаранцията 
за участие 

в 
процедура

та 

ЕДРА 
СРЕДН

А 
ДРЕБН

А 
ОЗП 

ДЪРВ

А ЗА 
ОГР. 

ОБЩО 

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

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

12--1 200"б" бб,см 237,15 2,00   3,28   242,43       

  201"д" бб,см 73,37 7,53   20,48   101,38       

Общо за обекта   310,52 9,53 0,00 23,76 0,00 343,81 38074,42   1900,00 

12--2 
218"ж" 

бб,см, 
ела 

54,79 13,55   15,52   83,86       

  
218"з" 

бб,см, 
ела 

28,71 2,22   7,54   38,47       

  
218"и" 

бб,см, 
ела 

79,12 14,26   20,79   114,17       

Общо за обекта   162,62 30,03 0,00 43,85 0,00 236,50 22976,37   1140,00 

12--3 320"д" бб,см 172,85 5,45   30,53   208,83       

Общо за обекта   172,85 5,45 0,00 30,53 0,00 208,83 23160,34   1150,00 

 Общо за 
обектите :   

     
645,99  

      
45,01          -   

      
98,14  

             
-   

     
789,14  

     
84211,13           10,00  

       
4190,00  
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2.2 Мерната единица, определена за единица обем дървесина, е плътен кубичен метър. 

Дървесината от обектите, предмет на процедурата, е добита и извозена на временен склад по 
асортименти, съгласно „Спецификация за размери и качества на асортименти дървесина, 
които се добиват и продават на територията на ЮЦДП Смолян и териториалните му 
поделения. 
 

3. Гаранцията за участие: в търга е определена при условията на чл.9а, ал.2 от 
НУРВИГДТ и е посочена като абсолютна сума. Гаранцията за участие се представя единствено 
под формата на парична сума, внесена по сметка на продавача. 

Гаранцията за обектите е както следва: 
 

          за Обект  12-1  –  1900,00 лв.  /  хиляда и деветстотин лева и нула ст./ 
          за Обект  12-2 –   1140,00лв.  /  хиляда сто и четиридесет лева и нула ст./ 
          за Обект  12-3 –   1150,00лв.  /  хиляда сто и петдесет лева и нула ст./ 
 

Определената гаранция за участие в търга, трябва да е постъпила по сметката на ТП ДГС 
„Селище”, не по-късно от 09.12.2021г. В банковото бордеро се посочва № на обекта/обектите и  
вида на процедурата. 

 
         Гаранцията за участие на спечелилият кандидат и класираният на второ място кандидат за 
съответния обект се освобождава съгласно чл. 31 от НУРВИДГТ:  

1. отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 
място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на продавача 
за определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора; 
3. Продавачът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 
3.3 Гаранцията за участие се задържа съгласно чл. 32 от НУРВИДГТ: 
1. се оттегли офертата след изтичането на срока за подаването ѝ; 
2. се обжалва заповедта на продавача за определяне на изпълнител - до решаване на спора 

с влязло в сила решение; 
3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35 

от НУРВИДГТ. 
 
4. Гаранция за изпълнение на договорите, определена съгласно условията на чл.9а, ал.3, 

т.2 от НУРВИДГТ в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата на търга цена за съответния 
обект, 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 внася в сметката 
на ТП ДГС„Селище”:  
№ Банка BIC IBAN 
1 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК IABGBGSG BG22IABG74911002140001 

 
Гаранцията за участие за съответния обект  може да послужи за пълно или частично 

покриване на гаранцията за изпълнение на договора за продажба на дървесина. 
 
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 „Селище”, да има срок на валидност 
не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се 
освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП ДГС „Селище”. 
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Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 
определен за спечелил търга.  

Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 
 
          5. Срок на изпълнение –  съгласно договорите за покупко-продажба на действително 
добита  дървесина от временен склад. 

6. Условия за допускане на участниците:  
    До участие в търга с тайно наддаване се допускат: 

1. В процедурата могат да участват всички заинтересовани лица. 
2. До участие в търга се допускат участници който отговарят на следните условия: 
2.1 Участникът има право да присъства лично или чрез упълномощен представител, след 

представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания – когато е 
приложимо;  

2.2 Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 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 ; 

2.3 Да не е обявен в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност;  
2.4 Да не е в производство по ликвидация;  
2.5 Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) с директора на ЮЦДП-Смолян и ТП ДГС „Селище“;  

2.6 Да няма сключен договор с лице по чл.68 ЗПКОНПИ;  
2.7 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
2.8 Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган;  
2.9 Да няма парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие-Смолян“ и 

териториалните поделения на предприятието, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган; 

2.10 Да е извършил оглед на дървесината в отделите/подотделите включени в обекта за 
който ще участва; 

2.11 Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 
търга; 

2.12 Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 
2.13 Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие в 

определения срок за обектите, за които ще участва. 
 
Изискванията по т.6.2.2, т. 6.2.5. и т.6.2.7 се отнасят за управителите или за лицата, 

които представляват кандидата, съгласно Търговския закон  или законодателство на 
държава- членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското 
икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. Изискванията по т. 6.2.3, 
т.6.2.4, т. 6.2.6 , т. 6.2.8 и т. 6.2.9 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези 
обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват 
кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, където кандидатът е регистриран или упълномощено от тях 
лице. 

 
           Участниците трябва да разполагат с минимални технически възможности за 

изпълнение на дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга, както следва: 
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• представи Удостоверение от Регионална дирекция по горите (РДГ) за наличие на 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ. Удостоверението от РДГ трябва да бъде издадено не по-
късно от 1 месец преди датата на провеждане на търга; 

• допускат се участници, които са преработили през предходната година  в собствен 
обект по чл. 206 от ЗГ   количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват. 
За доказване на количеството преработена дървесина, се представя Обобщена справка за 
постъпила, преработена и експедирана дървесина от дневника за преработена дървесина 
на съответния обект по чл. 206 от ЗГ. На представената справка е необходимо да бъде 
положен подпис на лицето, изготвило справката, както и подпис и печат на 
собственика/ползвател на обекта. 

 
Всеки участник може да участва за един, за няколко или за всички обекти, предмет на 

търга, но има право да подава само едно ценово предложение за съответния обект. 
Участниците не могат да използват подизпълнители. 
Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в търга 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; 
Всеки участник поема всички разноски по изготвяне и представяне на документите за 

участие. ТП  ДГС „Селище”  не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
Представените документи остават в архива на ТП  ДГС „Селище” след приключване на 

процедурата  и не се връщат на участниците. 
 
7.Критерий за класиране: Ценовите предложения (офертите) на участниците се 

класират по критерии: най-висока предложена  цена за съответния обект. 
 

8. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 с краен 
срок за завършване на огледа до 12:00 часа  на 09.12.2021г.  в присъствието на представител на 
ТП ДГС „Селище”. Разходите за огледа са за сметка на участниците. 
          9. Цената на дървесината, включена в съответния пакет се заплаща изцяло преди или най-
късно в деня на подписване договор за покупко-продажба. Плащането на цената се извършва по 
банкова сметка на ТП ДГС ”Селище”. 

10. Документация: Документацията за участие в търга: Съгласно чл. 9в, ал.2 кандидатите 
за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страниците на 
продавача без заплащане на адрес: www.ucdp-smolian.com, или да я закупят от касата на ТП 
ДГС „Селище”, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, с краен срок до 12.00 часа на 
09.12.2021г. включително.  

Цената на документацията за участие в търга е 10.00 (десет) лв. без ДДС . 
 
          11.Търгът с тайно наддаване да се проведе в Административната сградата на ТП ДГС 
„Селище”, м. Селище, общ. Сърница, обл. Пазарджик. от 10:00 часа на  10.12.2021г. 
 

12. Офертите за участие в търга се подават в деловодството на ТП ДГС „Селище” 
всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа с  краен срок до 12:00 часа на 09.12.2021г.  

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); 
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 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. 

 
13.Срок на валидност на офертите - 90 дни от крайния срок за подаване на офертите. 
 
14. Определям тридневен срок за работа на назначената от мен комисия за провеждането 

на търга с тайно наддаване и след приключването й, да ми бъде представен протокол за 
утвърждаване. 

Търгът с тайно наддаване завършва със заповед на Продавача за определяне на купувач 
или за прекратяване на търга, която ще бъде издадена в тридневен срок от утвърждаването на 
протокола на комисията и ще бъде съобщена по реда на чл. 61 от АПК. Същата да бъде 
публикувана на интернет страницата на Южноцентрално ДП и на ТП ДГС „Селище”. 

 
         15.Договорът със спечелилия търга участник се сключва в 14- дневен срок от влизане в 
сила на заповедта за  определянето на участник, за купувач на дървесината или когато е 
допуснато предварително изпълнение от съобщаването на заповедта. 

При отказ от страна на спечелилия обекта участник да сключи договор в срока, посочен 
по-горе, внесената гаранция за участие не се възстановява, а възложителят издава заповед, с 
която определя за изпълнител класирания на второ място участник (чл.35,ал.10). Ако и той 
откаже сключването на такъв договор, то органът издал заповедта за одобряване на класирането 
прекратява процедурата с надлежна заповед и открива нова по съответния ред. В този случай 
отказалият се да сключи договор участник губи своята гаранция за участие. 

В договора задължително се включват всички условия, при които е спечелен обектът. 
Договор се сключва при представяне на документ за внесена или учредена в полза на продавача 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната най-висока цена(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); свидетелство за съдимост на членовете на 
управителния орган на търговеца (актуално),респективно на физическото лице. 

Договор не се сключва с участник опредлелен за изпълнител който има парични 
задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и 
има парични задължения към съответното ДП. 
        16. Определям лице за контакт:   – инж. Нина Янушева – лесничей в ТП ДГС „Селище“-  
тел: 0878453683. 

17. Купувачът, с който се сключи договор за покупко-продажба на действително добити 
количества дървесина от временен склад се задължава да поддържа при извоза и превоза на 
дървесината горскопътната мрежа в добро проходимо състояние. 

18. Настоящата заповед да се публикува най-малко в 15 /петнадесет/ дневен срок, преди 
крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата на „ЮЦДП” ДП – гр.Смолян и на 
ТП ДГС „Селище”.  
          Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд – 
гр.Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен 
срок от съобщаването й. 

Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в сградата на ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                       
                                    ИД Директор ТП ДГС „Селище”: �…….../п*/….....……. 

                     / инж. Ахмед Кисьоски / 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно   Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679). 


