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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  
„ЖЕНДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ 

п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски”2, тел./факс: +359361/6 53 96, е-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com 

З А П О В Е Д 
 

№ 782 
гр. Кърджали, 13.09.2021г. 

 
На основание чл. 49, ал. 1, т. 2, съгласно чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 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”, одобрен график № 21-Изх-
6625-01/09.09.2021г. и в изпълнение на Заповед № 492/29.12.2020г. на Директора на „Южноцентрално 
държавно предприятие”- гр. Смолян. 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Да се проведе  процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от „Наредба 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“ (наричана за краткост Наредбата), включена в обекти с №№ 2141, 2142, 
2143, 2144 от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Женда”, гр.Кърджали. 

 
2.  Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е продажба на стояща дървесина на корен, 

добивана  съгласно „Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 
добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян“, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на 
Директора на „ЮЦДП“ гр. Смолян от Обект/и, отдел/подотдел, категории дървесина, дървесни видове, 
прогнозни количествата, начални цени, гаранции за участие и за изпълнение, както следва:  

 
2.1. Дървесина, предмет на настоящата процедура, следва да се добива с дължини съгласно 

„Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на 
територията на ЮЦДП гр. Смолян“, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян. Сортименти с различни дължини от посочените могат да бъдат предоставени на 
КУПУВАЧА, след негова писмена заявка и възможност за извършване на добива им. 

2.2. Подробна информация за сортиментната структура и началните продажни цени по 
асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение № 8 от документация за всеки обект 
поотделно. 

2.3. Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:  
Добитата дървесина ще се предава на временни горски складове, с местоположение, определено 

в технологичния план за насажденията, включени в съответния обект, по график посочен в тръжните 
условия, респективно в договора за покупко-продажба. 

Дървесината следва да се транспортира съгласно технологичния план.  

Обект 
№ Отдел, Подотдел Дървесен вид 

Категории дървесина 
Стойност 

в лв. 
Гаранция  

в лв.  ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
2141 44 а; 51 а; 300 д; 301 е; 

304 л бб, чб, здб, ак, цр 100 180 2 440 722 18173,60 908,68 

2142 423 з, м, н, о, п бб, чб, здб, акдр, 
бл, ак 11 527 107 277 922 19011,20 950,56 

2143 444 б, е; 445 д, и, м, н бб, чб, бл, цр, вб, 
дгл, здб 86 524 118 626 1354 34770,90 1738,55 

2144 478 в, е, ж, з бб, чб, бл, цр, здб 102 503 52 360 1017 22555,80 1127,79 

ОБЩО 299 1734 279 1703 4015 94511,50 4725,58 
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Прехвърлянето на собствеността се извършва след заплащане на дървесината и съставяне на 
предавателно-приемателен протокол.  

Заплащането на стойността на дървесината, се извършва по банков път по сметката на ТП ДЛС 
„Женда“, посочена в договора чрез предварителни авансови вноски. 

Първата авансова вноска е в размер на не по-малко от 10 (десет) на сто от достигнатата стойност 
за съответния обект, с включен ДДС и се внася от КУПУВАЧА в двуседмичен срок от сключване на 
договора, но най-късно в деня преди издаването на първия превозен билет за транспортиране на 
договорираната дървесина. 

Следващите плащания на приетата на временен склад дървесина, след изчерпване на 
първоначалната вноска се извършват преди транспортирането на същата. Плащанията трябва да 
покриват стойността на реално приетото количество дървесина, което ще бъде транспортирано. 

КУПУВАЧА може да транспортира дървесина на стойност до размера на направената от него 
вноска.   

Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти на основание съставените 
предавателно-приемателни протоколи за приемане на рампираната и измерена дървесина дървесина на 
временен склад с представител на КУПУВАЧА.  

Купувачът заплаща реалното количество дървесина, описано в предавателно-приемателния 
протокол по единични цени за отделните видове сортименти по дървесен вид без ДДС. Към цената на 
дървесината се прибавя законно установения размер на ДДС. 

Сортиментите с дължини различни от посочените в Приложение № 8 от документацията към 
настоящата процедура ще се заплащат по единични цени, завишени с процента посочен в 
„Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на 
територията на ЮЦДП гр. Смолян“, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП 
гр. Смолян. 

Купувача може да заяви посочените сортименти, като Продавачът изпълнява заявката при 
техническа възможност. 

3.Определям, вида и размера на гаранциите за участие и на гаранциите за изпълнение на 
договора както следва:  
 3.1. Гаранцията за участие в търга с тайно наддаване определена при условията на чл. 9а, от 
„Наредбата“ е в размер на 5% /пет на сто/ от началната цена за съответния Обект и следва да бъде 
внесена от кандидатите във формата на парична сума в размери съответстващи на посочените в 
таблицата по т. 2 от настоящата заповед. 
 Определената гаранция за участие в търга за съответния Обект, трябва да е постъпила по 
сметка на ТП ДЛС „Женда”: „Интернешънъл Асет Банк” АД, офис Кърджали, IBAN: BG31 IABG 
74971000320601, BIC: IABGBGSF не по-късно от 17:00ч. на 30.09.2021г. 

Внесените гаранции за участие в търга се освобождават и респективно се задържат по реда и 
условията на чл. 31 и чл. 32 от „Наредбата“.  

Гаранцията за участие на спечелилия кандидат и класирания на второ място кандидат за 
съответния Обект се освобождава след сключване на договора за покупко-продажба. 
 
 3.2. Гаранция за изпълнение на договора, определена съгласно условията на чл. 9а, ал. 5, т. 2, 
ал. 6 и ал. 7 от „Наредбата“ е  в размер на 10 % /десет  на сто/ от достигнатата на търга цена за 
съответния  Обект и следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична сума или 
банкова гаранция по избор на кандидата, определен за спечелил търга, в 5 (пет) дневен срок от 
влизане в сила на заповедта за определянето му за победител за съответния. 
           Гаранциите за изпълнение във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП 
ДЛС „Женда”: „Интернешънъл Асет Банк” АД, офис Кърджали, IBAN: BG31 IABG 
74971000320601, BIC: IABGBGSF. 
 

Когато участникът, определен за спечелил търга за съответния Обект, 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 ДЛС „Женда”, 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 ДЛС  „Женда”. 

Гаранцията за изпълнение се представя най-късно в деня на подписване на договора от кандидата, 
определен за спечелил търга.  

Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение, 
както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 
  
 4. Определям  срок  за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен за 
всеки от обекти, както следва: 
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Обект  № отд., подотд. куб.м Срок за изпълнение на 
дейностите в обекта Срок на договора 

1 2 3 4 5 
2141 44 а; 51 а; 300 д; 301 е; 304 л 722 15.11.2021г. 31.12.2021г. 

2142 423 з, м, н, о, п 922 15.11.2021г. 31.12.2021г. 

2143 444 б, е; 445 д, и, м, н 1354 15.11.2021г. 31.12.2021г. 

2144 478 в, е, ж, з 1017 15.11.2021г. 31.12.2021г. 

 
  5.Условия за допускане на кандидатите до участие в търга с тайно наддаване: 

5.1. Право на участие в обявената процедура – търг с тайно наддаване има всяко 
заинтересовано юридическо лице (търговец) и/или едноличен търговец, притежаващ единен 
идентификационен код от регистрация в Република България или данни за търговка регистрация 
съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, което 
отговаря на следните условия: 

5.1.1. Всеки участник 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. 

5.1.2. Да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна 
агенция по горите по чл. 241 от ЗГ и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния 
орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска 
практика, съгласно чл.235 от ЗГ. 

5.1.3. 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; 

5.1.4. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;  
5.1.5. Да не е в производство по ликвидация;  
5.1.6. 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 ДЛС „Женда“;  

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

компетентен държавен орган;  
5.1.10. Да няма парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие“-

гр.Смолян  и ТП ДЛС „Женда“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
5.1.11. Да няма парични задължения по договори за покупко-продажба на дървесина към 

„Южноцентрално държавно предприятие“-гр.Смолян и ТП на „ЮЦДП“, към датата на провеждане на 
търга; 

5.1.12. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, включени в 
Обекта/тите, за който/които ще участва; 

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

5.1.14. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 
5.1.15. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за 

съответния обект, която трябва да е постъпила по сметка на ТП  ДЛС „Женда” не по-късно от 17:00ч. на  
30.09.2021г. 

5.1.16. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, 
както следва: 

• назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и 
правоспособност за извършване на дърводобивните дейности 

• наличие на собствена и/или наета горска техника-годна според изискванията на българското 
законодателство за работа в горите, предназначена за извоз на дървесина от съответния/те обект/и, както 
следва: 
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Обект 

№ 

 

Отдел, подотдел 

Прогнозно 
количество 
дървесина 

КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИЧЕСКО 

Секач 
моторист 

Водач на 
горска 

техника 

Специализир
ана горска 
техника за 
добив на 

дървесината 

Специализир
ана горска 
техника за 

извоз на 
дървесината 

2141 
44 а; 51 а; 300 д; 

301 е; 304 л 722 3 1 3 1 

2142 423 з, м, н, о, п 922 3 1 3 1 

2143 
444 б, е; 445 д, и, 

м, н 1354 4 2 4 2 

2144 478 в, е, ж, з 1017 3 1 3 1 

 
 Един кандидат може да представи оферта за един, за няколко или за всички от посочените  по-
горе обекти, включени в търга с тайно наддаване,  но има право да подава само по едно ценово 
предложение за съответния/те. 

Когато кандидатът  подава оферта за повече от един обект, същият представя една оферта, като 
в заявлението за участие (Приложение № 1) посочва номера на обектите, за които участва. В такъв 
случай, участникът избрал да участва за повече от един обект, следва да представи отделен плик с 
надпис „Предлагана цена“ за всеки обект поотделно, за който е избрал да участва.    

5.2. Кандидатите търговци не могат да използват подизпълнители. 
5.3. Всеки кандидат при изготвяне на документите си за участие в търга трябва да се 

придържа точно към обявените от продавача условия. 
5.4. До изтичането на срока за подаване на офертите за участие в търга, всеки кандидат 

може да ги оттегли, промени или допълни; 
 
 6.Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – 90 (деветдесет) календарни дни 
от крайния срок за получаване на оферти. 
 
 7.Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите) – е най-висока предложена  
цена. 
 
 8. Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 
страницата на Продавача на следния интернет адрес – https://ucdp-smolian.com/bg/1631534122.html  
БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ  ИЛИ да я закупят от деловодството на ТП ДЛС „Женда“ всеки работен ден от 8:30 
часа до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа до 30.09.2021г. включително.  
Цената на документацията за участие в търга с тайно наддаване е 15.00 (петнадесет лева) без ДДС.   
Същата може да се заплати на касата на ТП ДЛС „Женда“ или по банков път по сметка на ТП ДЛС 
„Женда“: „Интернешънъл Асет Банк” АД, офис Кърджали, IBAN: BG31 IABG 74971000320601, 
BIC: IABGBGSF. 

Закупуването на документацията не е задължително и кандидатите следва да закупят същата 
само ако желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Тръжната документация се 
публикува на интернет страницата на ТП ДЛС „Женда“ и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян. 
 
 9. Оферти за участие в търга с тайно наддаване да се приемат в деловодството на 
административната сградата на ТП  ДЛС „Женда”  гр. Кърджали, всеки работен ден 8:30 часа до 12:00 
часа и от 12:30 до 16:00 часа до 30.09.2021г. включително. 
 Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от 
упълномощен от него представител. 
Върху плика се посочват:  

- името на кандидата; 
- номера на обекта, за който подава ценово предложение. 
- адрес за кореспонденция; 
- телефон 

https://ucdp-smolian.com/bg/1631534122.html
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- по възможност факс и електронен адрес (e-mail); 
 

10.Оглед на дървесината, включена в посочените обекти може да се извърши в присъствието 
на служител на ТП ДЛС „Женда“  всеки работен ден от 10:00 до 14:30 ч. до 30.09.2021г. включително, 
с осигуряване на транспорт от страна на кандидата. 
 
 11.Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 01.10.2021г г. от 10:00ч. в административната 
сграда на  ТП ДЛС „Женда” гр. Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски“ № 2. 
 

12.Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на търга: 
инж. Боян Бисеров Павлов – на длъжност главен инженер при ТП ДЛС „Женда” - тел. +359889318620 
  
 13.Упълномощавам Бистра Миткова Чаушева – на длъжност касиер-счетоводител при ТП ДЛС 
„Женда”да приеме подадените от кандидатите документи за участие в търга. Същата да води надлежен 
„Регистър на постъпилите оферти“. След изтичане срока за подаване на оферти – 16:00 часа на 
30.09.2021г., приетата документация ведно с извлечение от Регистъра да се предадат за съхранение в 
касата на ТП ДЛС „Женда” до часа, който е обявен за провеждане на търга. 
 
 14.Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга с тайно наддаване, която е 
неразделна част от настоящата заповед за провеждане на процедурата. 
 
 С публикуването на документите се приема, че заинтересованите лица, кандидатите или 
участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства. 
 
 15.Възлагам на Хюля Ерол Хасан  – на длъжност  юрисконсулт при ТП ДЛС „Женда” – гр. 
Кърджали да организира публикуването на настоящата заповед най-малко в 15 (петнадесет) дневен срок, 
преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга с тайно наддаване на интернет 
страницата на „Южноцентрално” ДП – гр.Смолян и на ТП ДЛС „Женда”, както и да постави същата на 
видно място в сградата на ТП ДЛС „Женда”. 

16.Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 
Кърджали, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването й. 
             Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по-горе длъжностни лица за сведение 
и стриктно изпълнение.  
                                                     
 
 
инж. Любомир Джисов  п 
Директор на ТП ДЛС „Женда“    
*Подписът е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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