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З А П О В Е Д 

 

№ I-365/09.11.2020 г. 

на Директора на ТП „ДГС-Пловдив” 

               
на основание на чл. 46, т. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1 и чл. 38 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 и във връзка с 

чл. 115 от Закона за горите (за местни търговци) и Заповед № 494/17.12.2019г. на Директора на 

„Южноцентрално държавно предприятие” гр. Смолян (ЮЦДП – гр. Смолян) и чл. 174, ал. 2 от 

Закона за горите, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на 

корен по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, с ограничението по чл. 38 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”, с продавач: ТП „ДГС – Пловдив”, адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. 

„Шести Септември” № 93, телефон за връзка: 0885/789982, еmail адрес: dgsplovdiv@ucdp-

smolian.com.  
1.1. Предметът на търга е за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2105МТ, 

с отдел и подотдели 324 „е“, „ж”, „л”, Обект № 2115МТ, с отдел и подотдел 249 „г“, Обект № 

2116МТ, с отдел и подотдели 249 „а“, „в“, Обект № 2118МТ с отдел и подотдел 502 „в“ и 

Обект № 2119МТ с отдел и подотдели 511 „б“, „г”, намиращи се в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС - Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян. 

1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове на 

обектите е следното: 

 

Обект 

№ 

Отдел/

Подотд

ел 

Дърве

сен 

вид 

Категория дървесина 

Размер 

на 

гаранци

ята за 

участие 

в 

процедур

ата 5% 

Размер 

на 

гаранц

ията 

за 

изпъл

нение  ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2105МТ 
324 „е”, 

„ж”, „л” 
бб, см 110,24 37,78 1,99 330,33 480,34 18 466,86 923,34 10 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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2115МТ 249 „г” бб, см 532,16 78,23 5,85 329,75 945,99 56 676,51 2 833,83 10 

2116МТ 
249 „а”, 

„в” 
бб, см 638,17 37,65 0,90 314,57 991,29 64 841,05 3 242,05 10 

2118МТ 502 „в” бб, бк 164,89 6,81 0,20 228,24 400,14 17 850,07 892,50 10 

2119МТ 
511 „б”, 

„г” 
бб, бк 472,59 36,34 1,50 576,71 1087,14 52 568,66 2 628,43 10 

Всичко: - - 1918,05 196,81 10,44 1779,60 3904,90 - - - 

 

* Стойността на Обект № 2105МТ, с отдел и подотдели 324 „е“, „ж”, „л” е в размер на 18 

466,86 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и осемдесет и шест 

стотинки/ без ДДС. 
* Стойността на Обект № 2115МТ, с отдел и подотдел 249 „г“ е в размер на 56 676,51 лв. 

/петдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и петдесет и една стотинки/ без 

ДДС. 

* Стойността на Обект № 2116МТ, с отдел и подотдели 249 „а“, „в“ е в размер на 64 

841,05 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и пет стотинки/ 

без ДДС. 
* Стойността на Обект № 2118МТ, с отдел и подотдел 502 „в“ е в размер на 17 850,07 лв. 

/седемнадесет хиляди осемстотин и петдесет лева и седем стотинки/ без ДДС. 
* Стойността на Обект № 2119МТ, с отдел и подотдели 511 „б“, „г” е в размер на 52 

568,66 лв. /петдесет и две хиляди петстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и шест 

стотинки/ без ДДС. 
 

Посочените количества в обектите са прогнозни. При разлика в количеството на 

действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в настоящата документация, 

заплащането ще се извършва по единичната цена, отразена в спецификацията, която е неразделна 

част от договора за продажба, по действително добитото количество отразено в предавателно-

приемателния протокол. 

 

1.3. Срока за изпълнение на всеки един от обектите е както следват: 

- Обект 2105МТ – до 31.08.2021 г.  

- Обект 2115МТ – до 30.09.2021 г. 

- Обект 2116МТ – до 30.09.2021 г. 

- Обект 2118МТ – до 30.06.2021 г. 

- Обект 2119МТ – до 31.10.2021 г. 

Добивът и транспортирането на дървесината от обектите ще се извършва по график на 

тримесечие, както следва: 

 

- За Обект № 2105МТ, с отдел и подотдели 324 „е“, „ж”, „л”: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

Количество  
I II III IV 

2105МТ 324 „е”, „ж”, „л” 100 200 180 - 480 
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Забележка: Сроковете за сеч и извоз за всяко отделно насаждение ще бъдат диференцирани в 

зависимост от условията.  

 

- За Обект № 2115МТ, с отдел и подотдел 249 „г“: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

Количество  
I II III IV 

2115МТ 249 „г” 146 400 400 - 946 

 

Забележка: Сроковете за сеч и извоз за всяко отделно насаждение ще бъдат диференцирани в 

зависимост от условията.  

 

- За Обект № 2116МТ, с отдел и подотдели 249 „а“, „в“: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

Количество  
I II III IV 

2116МТ 249 „а”, „в” 191 400 400 - 991 

 

Забележка: Сроковете за сеч и извоз за всяко отделно насаждение ще бъдат диференцирани в 

зависимост от условията.  

 

- За Обект № 2118МТ, с отдел и подотдел 502 „в“: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

Количество  
I II III IV 

2118МТ 502 „в” 150 250 - - 400 

 

Забележка: Сроковете за сеч и извоз за всяко отделно насаждение ще бъдат диференцирани в 

зависимост от условията.  

 

- За Обект № 2119МТ, с отдел и подотдели 511 „б“, „г”: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

Количество  
I II III IV 

2119МТ 511 „б”, „г” 200 300 300 287 1087 

 

Забележка: Сроковете за сеч и извоз за всяко отделно насаждение ще бъдат диференцирани в 

зависимост от условията.  

 

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ. 

Търга ще се проведе на 27.11.2020г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС - 

Пловдив”, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, общ. Пловдив, обл. 

Пловдив. 
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3. ВИД НА ТЪРГА И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: Съгласно разпоредбата 

на чл. 65, ал. 1 и чл. 38 от Наредбата – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен 

и при изискванията на чл. 38 за Местни търговци.  

Гаранция за участие е абсолютна сума, съгласно чл. 9а, ал. 2 от Наредбата и е в размер 

на 5% от стойността на всеки един обект в търга, която е посочена в таблицата по т. 1.2. от 

настоящата заповед. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична 

сума, вносима по следната банковата сметка на ТП „ДГС – Пловдив“ IBAN: 

BG79TTBB94001527375902, TTBBBG22, при банка: “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 

ЕКСПРЕСБАНК” АД.   

Паричната сума трябва реално да е постъпила по сметка на ТП „ДГС - Пловдив”, до 

крайния срок за подаване на документи, а именно до 16:00 ч. на 26.11.2020 г. В платежното 

нареждане задължително се посочва – ТП „ДГС - Пловдив”,  вида на процедурата и обекта, 

за който се внася гаранцията за участие.  

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респ. задържат по реда и 

условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата, както следва: 

1. Съгласно разпоредбата на чл. 31 от Наредбата, продавача освобождава гаранциите за 

участие, когато: 

1.1. На 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 за 

определяне на купувач;  

1.2. На класираните на първо и второ място - след сключване на договора за закупуване на 

дървесината на корен по чл. 35;  

1.3. Обжалващия заповедта на Директора за определяне на купувач – в срок 5 работни дни от 

приключване на производството по обжалване; 

1.4. При прекратяване на процедурата за провеждане на търга с тайно надаване, гаранциите 

на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта 

за прекратяване.  

* Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по заявените от 

кандидатите банкови сметки, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли по сметките на горското стопанство. 

2. Гаранциите за участие се задържат от Продавача по реда и условията на чл. 32 от 

Наредбата, когато: 

2.1. Кандидат за участие в търга оттегли офертата си след изтичането на срока за подаването 

на оферти;  

2.2. Когато определения за купувач не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35; 

2.3. Когато определения за купувач не представи документите по чл. 35, ал. 5  от Наредбата в 

определения му срок; 

2.4. Кандидат за участие в търга обжалва заповедта за определяне на купувач – гаранцията се 

връща в срок от 5 /пет/ работни дни от приключване на производството по обжалване.  

 

4. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора за продажба на стояща дървесина на 

корен е в размер на 10% (десет процента) от достигнатата цена за съответния обект и следва да 

бъде представена преди подписване на договора, съгласно разпоредбата на чл. 9а, ал. 5, т. 2 от 

Наредбата.  

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на: парична сума, внесена по 

банковата сметка на продавача – ТП „ДГС – Пловдив“, IBAN: BG79TTBB94001527375902, 

TTBBBG22, при банка:  “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД.   

- банкова гаранция, учредена в полза на продавача. Когато кандидат, определен за купувач, 

избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в 
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представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след 

писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима 

в полза на ТП „ДГС - Пловдив”, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след 

приключване изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване 

на договора от кандидата, определен за купувач. Условията и сроковете за задържане, респ. 

освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в 

договора. 

Когато определения 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 гаранцията за изпълнение.  

 

5. ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 

часа, с краен срок до 16:00 часа на 26.11.2020 г. включително, след предварителна заявка и в 

присъствието на представител от ТП „ДГС - Пловдив”. Кандидатът носи отговорност за огледа на 

обекта и запознаване с предмета на тайния търг. За това обстоятелство представя декларация по 

образец. Разходите за оглед на обект са за сметка на кандидата.  

 

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 

Тръжните документи могат да бъдат изтеглени безплатно от страницата на „Южноцентрално 

държавно предприятие” гр. Смолян и от страницата на ТП „ДГС - Пловдив”, същата може да 

бъде предоставена и на хартиен носител, като се закупи от стопанството. Съгласно разпоредбата на 

чл. 9в, ал. 3 от Наредбата цената на документацията не може да надвишава действителните 

разходи за нейното изготвяне и отпечатване. Стойността на тръжната документация е в размер на 

20,00 лв. (двадесет лева), без включен ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 

часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, с краен срок до 16:00 часа на 26.11.2020г. от касата на 

ТП „ДГС - Пловдив”, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, 

общ. Пловдив, обл. Пловдив. Цената на тръжната документация може да бъде заплатена и на 

следната банкова сметка: ТП „ДГС – Пловдив“ IBAN: BG47TTBB94001527375896, BIC КОД: 

TTBBBG22, при банка: “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД.  Закупуването на 

документацията не е задължително и кандидатите следва да закупят същата, само ако 

желаят да я получат на хартиен носител от продавача.  

 

7. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ. 

В търга могат да участват юридически лица и еднолични търговци, внесли гаранция за участие 

и отговарящи на следните изисквания: 

7.1. Кандидатите трябва да отговарят на разпоредбите на чл. 115, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 2 от 

Закона за горите и на разпоредбите на чл. 38 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 /в сила от 29.03.2019г./, тоест да са 

със седалище и адрес на управление на територията на ТП „ДГС – Пловдив“ или да 

осъществяват дейността си на същата територия.  

7.2. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите и да притежават 

удостоверение за регистрация по чл. 241 от Закона за горите и удостоверение за регистрация на 

управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър 

на ИАГ за извършване на лесовъдства практика, съгласно разпоредбите на чл. 235 от Закона за 

горите, с изключение  на случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредбата;  

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

194 – 217, чл. 219 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 321а от НК. 
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7.4. Да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство по обявяване в 

несъстоятелност; 

7.5. Да не е в производство по ликвидация; 

7.6. 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 ДП и на съответното териториално поделение, съответно с директора на УОГС или с 

ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ; 

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

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

7.9. Да няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, в случая ЮЦДП - гр. 

Смолян и ТП „ДГС - Пловдив”, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган 

/обстоятелството се проверява по служебен път/; 

7.10. Да е внесъл гаранция за участие в търга; 

* Изискванията по т. 7.3, 7.6, и 7.8 се отнасят до управителите или лицата, които представляват 

участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държавата – членка на 

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран.  

Изискванията по т. 7.3 и 7.8, когато е посочено в условията за участие, се прилагат, както 

следва: 1. При събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не 

е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 2. При командитно дружество – 

за неограничено отговорните съдружници; 3. При дружество с ограничена отговорност – за 

управителя, а при няколко управители – за всеки от тях; 4. При еднолично дружество с ограничена 

отговорност – за управителя; 5. При акционерно дружество – за членовете на съвета на 

директорите, съответно на управителния съвет; 6. При командитно дружество  с акции – за 

изпълнителните членове, на които е възложено управлението; 7. Във всички останали случаи, 

включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника; 8. 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 физическо или юридическо лице или е 

посочил подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите от т. 

1 до т. 8, които са представени на чужд език, се представят в официално заверен превод.  

7.11. Да отговарят на техническите изисквания и да разполага с работници и служители с 

придобита правоспособност и квалификация за извършване на ползването на дървесината, както 

следва: 

 7.11.1. Кадрово и квалификационни изисквания: 

а) да имат сключен договор, регистриран в ТП на НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, 

притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 235 от Закона за горите. 

Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителните органи на 

юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността. 

б) наличие на собствена или закупена на лизинг техника, технически изправна според 

изискванията на българското законодателство за работа в горите или собствени или наети животни 

предназначени за извоз на дървесина за съответните обекти, включени в търга.  

- За доказване наличие на собствена или закупена на лизинг техника участниците представят: 

единствено и само договори за лизинг и/или счетоводни документи за собственост (извлечение от 

счетоводни сметки). За доказване на собствена техника и мощности участникът в търга представя 
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извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, като същите следва да бъдат 

заверени собственоръчно с положен подпис и печат на участника. От направената заверка трябва 

да е видно, че представените документи са актуални до 10 дни преди крайната дата за подаване на 

офертите в търга. За удостоверяване на горното върху представения документ се поставя дата, 

която да удостовери, че е спазено изискването за актуалността на същата.  

- За доказване на собствени или наети животни, участниците представят: документи за 

собственост, извлечение от инвентарна книга или други счетоводни документи и/или договори за 

наем и други документи.  

в) да има сключени договори, регистрирани в ТП на НАП:  

- за обект № 2105МТ: с минимум 5 (петима) работника, от които 2 – ма /двама/ да 

притежават свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и 

горска техника за БМТ; 2-ма /двама/ извозвачи и 1-н /един/ тракторист, който трябва да 

притежава съответното Свидетелство за работа с техника, като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 

4, т. 1 от Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп., бр. 60 от 

07.07.2020 г.), да притежава категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях 

работни машини. 

- за обект № 2115МТ: с минимум 7 (седем) работника, от които 3 – ма /трима/ да притежават 

свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и горска 

техника за БМТ; 3-ма /трима/ извозвачи и 1-н /един/ тракторист, който трябва да притежава 

съответното Свидетелство за работа с техника, като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 1 от 

Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп., бр. 60 от 

07.07.2020 г.), да притежава категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях 

работни машини. 

- за обект № 2116МТ: с минимум 7 (седем) работника, от които 3 – ма /трима/ да притежават 

свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и горска 

техника за БМТ; 3-ма /трима/ извозвачи и 1-н /един/ тракторист, който трябва да притежава 

съответното Свидетелство за работа с техника, като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 1 от 

Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп., бр. 60 от 

07.07.2020 г.), да притежава категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях 

работни машини. 

- за обект № 2118МТ: с минимум 5 (петима) работника, от които 2 – ма /двама/ да 

притежават свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и 

горска техника за БМТ; 2-ма /двама/ извозвачи и 1-н /един/ тракторист, който трябва да 

притежава съответното Свидетелство за работа с техника, като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 

4, т. 1 от Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп., бр. 60 от 

07.07.2020 г.), да притежава категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях 

работни машини. 

- за обект № 2119МТ: с минимум 7 (седем) работника, от които 3 – ма /трима/ да притежават 

свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и горска 

техника за БМТ; 3-ма /трима/ извозвачи и 1-н /един/ тракторист, който трябва да притежава 

съответното Свидетелство за работа с техника, като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 1 от 

Наредбата за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп., бр. 60 от 

07.07.2020 г.), да притежава категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях 

работни машини. 

 

7. 11.2. Технически изисквания: 

а) Да имат необходимия минимален брой собствена или наета техника, с които да се 

обезпечи извършване на ползването на дървесина от съответния обект, за когото се участва, а 

именно: 
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Обект № 

Квалифициран персонал Специализирана или 

пригодена  горска 

техника /трактор/ 

Моторни 

триони 

/БМТ/ 

Животинска 

сила /коне/ 
Секач–

моторист 
Извозвач Тракторист 

2105МТ 2 2 1 1 2 2 

2115МТ 3 3 1 1 3 3 

2116МТ 3 3 1 1 3 3 

2118МТ 2 2 1 1 2 2 

2119МТ 3 3 1 1 3 3 

 

Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и 

повече купувачи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се Декларация – Приложение № 9  от документацията за 

участие. Документите, доказващи квалификационните, кадрово и техническите изисквания 

за изпълнение на дейността в съответния обект, за когото се кандидатства се представят 

преди сключване на договора с избрания за купувач участник.  

В случай, че кандидатът участва за повече от един обект следва да представи 

минимални изисквания за брой назначени на трудов договор работници и налична техника 

за извършване на дейностите, съобразени с обекта с най-високи изисквания от обявените 

обекти и за които участва. 

7.12. До участие в процедури за продажба на дървесина, се допускат участници, които са 

преработили през предходната година от регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от 

Закона за горите, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от 

количеството на обекта, за който участва. За доказване на преработената дървесина в процедурата 

за продажба на стояща дървесина на корен за гореописания/те обект/и участникът представя 

Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина – Приложение № 1 към 

Заповед № 926/10.12.2012г. на изпълнителния директор на ИАГ гр. София, от дневника за 

преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ, за който е издадено удостоверението 

по чл. 206 от ЗГ. Справката, издадена от РДГ-то за постъпила, преработена и експедирана 

дървесина следва да е за 2019 г. От така представената справка трябва да е виден входящия номер 

на съответната Регионална дирекция по горите.  

7.13. Доказването на наличието на регистриран обект става с удостоверение от съответните 

Регионални дирекции по горите /в случая от гр. Пловдив/, от което да е видно, че участникът има 

регистриран/и обект/и по чл. 206 от ЗГ. Същото удостоверение трябва да бъде издадено не по-

късно от един месец преди провеждане на търга.  

7.14. Участниците следва да притежават документ за съответствие с международен стандарт, 

издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на 

дървесина съгласно разпоредбите на чл. 115, ал. 1, т.2 от ЗГ.  

7.15. Да притежават необходимата собствена, закупена на лизинг или наети мощности за 

преработка /гатер или гатер-банциг и др. подобни/ в обекта по чл. 206 от ЗГ.  

 

8. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата по чл. 95, а. 1 от Закона за 

горите не допускам участниците да ползват подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част 

от дейностите – предмет на настоящата процедура.  

 

9. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите остават валидни в срок 90 

/деветдесет/ календарни дни след крайния срок за подаване на офертата. Продавачът може да 

поиска от класираните на първо и второ място кандидати да удължат срока на валидност на  

офертите до момента на сключване на договора, съгласно разпоредбата на чл. 20 от Наредбата. 
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10. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.  
Място и срок за подаване на документите: всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 

часа до 16:00 часа до 26.11.2020 г., включително, в административната сграда на ТП „ДГС - 

Пловдив”, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, общ. Пловдив, 

обл. Пловдив.  Изискуемите документи, следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан 

плик от участника или от упълномощено от него представител, върху който са изписани 

името на участника, номер на обекта, ТП „ДГС - Пловдив”, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес.  Когато обектите са повече от един, 

документите могат да се поставят в един плик, като се спазват изискванията, поставени за 

съответните обекти.   

В плика се поставят документите, изисквани от Продавача, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на кандидата и обекта, за 

който той подава оферта, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за коя 

позиция се отнася. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено, подпечатано и подписано 

ценово предложение на кандидата, когато се кандидатства за няколко обекта се представя за всеки 

един поотделно. Същите се подават в указаният в Заповедта срок от кандидата или от 

упълномощен от него представител. 

 При приемане на офертите върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

Продавачът не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан 

плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

 

11. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Комисия, назначена за провеждане на търга, ще отвори и разгледа офертите по реда на 

тяхното постъпване на 27.11.2020 година от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – 

Пловдив”, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 93.  

Офертите се оценяват и класират по критерий „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, 

съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от Наредбата.   

При започване на търга 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.  Кандидатите в търга или техни упълномощени представители, 

които присъстват при отварянето и разглеждането на офертите за цена представят:  

- Документ за самоличност на физическото лице – собственик, управител или представител 

на кандидата, при провеждане на процедурата.  

- Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, когато кандидатът участва с представител и 

документ за самоличност на пълномощника.  

 

12. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търга за продажба 

на стояща дървесина на корен, с ограничението за Местни търговци от Обект № 2105МТ, с отдел 

и подотдели 324 „е“, „ж”, „л”, Обект № 2115МТ, с отдел и подотдел 249 „г“, Обект № 2116МТ, 

с отдел и подотдели 249 „а“, „в“, Обект № 2118МТ с отдел и подотдел 502 „в“ и Обект № 

2119МТ с отдел и подотдели 511 „б“, „г”,   намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП 

„ДГС - Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян, която е неразделна част от настоящата заповед. 

 

13. Възлагам настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация най-малко в 15-

дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга да бъде публикувана 
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на интернет страницата на „ЮЦДП” гр. Смолян и на страницата на ТП „ДГС - Пловдив”. 

Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДГС - Пловдив”.  

 

14. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Определям лице за контакт при ТП „ДГС-Пловдив” – инж. Асим 

Асим, длъжност: гл. инженер; тел: 0885789982. 

 

15. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Анна Бодурова – зам.-

директор на ТП „ДГС - Пловдив”. 

 

16. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно разпоредбата на чл. 

149, ал. 1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС - Пловдив” пред 

Административен съд – гр. Пловдив.                                                     

 

 

 

     Инж. Красимир Каменов:…./п/*…. 

                       Директор на ТП „ДГС – Пловдив“ 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


