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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
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З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-30 
гр. Котел, 05.02.2020 г. 

за откриване на процедура: „търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина 
 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл. 114, ал. 1, чл. 122, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите по 
реда на раздел II, чл. 66, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2; чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53 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” 
/Наредбата/, в качеството на оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен със заповед №         
РД-10-21 от 23.01.2020 г., след утвърден график,  
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, включена в 
годишния план за ползване за 2020 г. по обекти от гори държавна собственост- стопанисвани от 
„ЮИДП” ДП ТП „ДГС Котел”. 
2. Продавач: „ЮИДП” ДП Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Котел”, 
ЕИК: 2016176540153, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 
0453 42373, факс 0453 42920, електронен адрес: dgskotel@uidp-sliven.com. 
3. Предмет на търга с тайно наддаване по т. 1: продажба на прогнозни количества дървесина по 
асортименти, съгласно спесификация, от обекти №№ 8, 10, 11, 12, 13 и 14, включващи отдели, 
подотдели по дървесни видове, в горски територии- държавна собственост в териториалния обхват на 
дейност на ТП „ДГС Котел”, с начална цена, гаранция за участие и срок за изпълнение, подробно 
описани в Приложение № 6- спесификация- неразделна част от тръжната документация. Мерна 
единица при продажба на всички асортименти: плътен кубичен метър. Посочените категории 
дървесина и сортименти са съгласно изискванията на БДС.  

Таблица № 1 
 

обект отдел, 
подотдел 

дърв. 
вид 

колич. 
пл.м3 

начална цена 
лв. без ДДС 

гаранция за 
участие, лв. 

срок за 
изпълнение 

8 4 и, 16 ж, 38 б чб, бб 95  8245 412 30.06.2020 г. 
10 496 л см 57 4980 249 30.06.2020 г. 
11 110 з, л чб, бб 225 11985 599 30.09.2020 г. 
12 134 ж, к чб, бб, см 421 36500 1825 30.09.2020 г. 
13 321 в чб 13 1030 52 31.05.2020 г. 
14 263 д бк 13 1115 56 31.05.2020 г. 

 
4. Гаранция за участие и гаранция за изпълнение.  
4.1. Гаранцията за участие за всеки обект е посочена в таблица № 1 и се представя от участниците 
единствено под формата на парична сума, внесена по сметката на продавача- ТП „ДГС Котел” в Банка 
ДСК ЕАД Котел, IBAN: BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF в срок до 16:00 ч. на последния 
работен ден преди провеждане на процедурата. Внесените гаранции за участие в търга се освобождават 
по реда и условията на чл. 31 от „Наредбата”. 
При обжалване на процедурата, 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 приключване на производството по обжалване. 
При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването и 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. 
4.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от достигнатата при 
провеждане на търга стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 
форми по избор: 
4.2.1. парична сума, внесена по сметка на продавача - ТП „ДГС Котел” в Банка ДСК ЕАД Котел, IBAN: 
BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF; 
4.2.2. банкова гаранция, учредена в полза на продавача ТП „ДГС Котел. 
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В случаите, когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да има изричен запис, че тя се 
освобождава само след писмено известие от Продавача. 
4.3. В случай, че определеният за Купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на 
парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за частично изпълнение на задължението за 
внасяне на гаранция за изпълнение. 
5. Срок и място за изпълнение на възлаганите дейности- 10- дневен срок, считано от подписване на 
предавателно-приемателен протокол за съответното количество, график за изпълнение и краен срок: 
посочен в Таблица № 2. 

Таблица № 2 
обект тримесечие 2020 г. общо за  срок  

№ 
I/ 2020 г., 

пл.м3 
II/ 2020 г., 

пл.м3 
III/ 2020 г., 

пл.м3 
изпълнение,  

пл.м3 
за          

изпълнение 
8 25 70 - 95  30.06.2020 г. 

10 17 40 - 57 30.06.2020 г. 
11 25 100 100 225 30.09.2020 г. 
12 21 200 200 421 30.09.2020 г. 
13 3 10 - 13 31.05.2020 г. 
14 3 10 - 13 31.05.2020 г. 

 
Дървесината се получава от временни складове в посочените отдели/подотдели. 
6. Условия за допускане на участниците до участие в търга: 
Право на участие в обявената процедура- търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества 
дървесина има всяко заинтересовано, юридическо лице (търговец) и /или едноличен търговец, което 
отговаря на следните условия: 
6.1.1. Да представят декларация, че участникът: 
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 допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с 
директора на ДП и на ТП „ДГС Котел”; 
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 „ЮИДП” ДП Сливен, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен държавен орган; 
з) е внесъл гаранция за участие; 
Изискванията на т. 6.1.1. с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" 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. 6.1.1., букви "а" и "е", когато е посочено в условията за участие, 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 процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на 
чужд език, се представят в официално заверен превод. 
6.1.2. Участниците да представят оферта в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
търга, съгласно тръжните условия; 
6.1.3. Участниците да внесат пълния размер на определената парична гаранция за участие за всеки 
обект, за който ще участват.  
6.1.4. Участниците нямат право да ползват подизпълнители. 



7. Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на 
предложенията. Той може да бъде удължаван за класираните участници до момента на сключване на 
договора. 
8. Критерии за класиране: "Най- висока" предложена цена. Класирането на участниците се извършва 
по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най- висока цена. 
9. Всеки  участник има право да подаде документи за участие за един или повече обекти от настоящата 
процедура. 
10. Участниците в търга  могат да изтеглят документацията от интернет страницата на ТП 
„ДГС Котел” на адрес: https://uidp-sliven.com/procedures/3917, без заплащане или да я закупят от касата 
на ТП „ДГС Котел”, гр. Котел, ул. ”Проф. Павлов” № 57, всеки работен ден от датата на 
публикуването и до 16,00 ч. на последния работен ден преди провеждане на търга, срещу заплащане на 
невъзстановими 10,00 лв. (десет лева)  без ДДС, които се внасят в брой в касата. 
11. Оферти за участие в търга ще се приемат: В деловодството на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул. 
“Проф. Павлов” № 57 всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 ч. на последния 
работен ден преди провеждане на търга и се подават от участника или от упълномощено от него лице в 
непрозрачен запечатан плик. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, дата 
и час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 
приносителя се издава документ. Продавачът не приема за участие в процедурата и връща на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в търга може да промени, допълни или 
оттегли офертата си. 
12. Участниците могат да правят оглед на дървесината в насаждението всеки работен ден от 9 до 16 ч., 
през времето от деня на публикуването и до 16,00 ч. на последния работен ден преди провеждане на 
търга, по предварителна заявка. 
13. Разноски по процедурата: разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията са за 
сметка на участника. Продавачът при никакви условия не участва в тези разходи, независимо от изхода 
на процедурата.  
14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: В административната сграда на ТП 
„ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, в заседателната зала  на 21.02.2020 г. от 10:00 ч. 
15. При започване на търга с тайно наддаване всеки участник има право да присъства лично или чрез 
упълномощен представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с 
нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), което се представя на комисията 
преди започване на търга;  
16. Определям лице за контакт при ТП „ДГС Котел”: инж. Джахит Кобак- технолог, тел. 0888142645. 
17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата, като чрез нея одобрявам и 
утвърждавам документацията по провеждане на търга, която е неразделна част от настоящата заповед и 
съдържа: препис от настоящата заповед, проект на договор, условия за провеждане на търга, с включени 
в тях: изисквания, на които следва да отговарят участниците, за да бъдат допуснати до участие в търга, 
изискуемите документи, които следва да бъдат представени от участниците, включително заявление за 
участие и декларации по образец, спесификация на обекта, както и основанията за декласиране на 
участниците.   
18. Търгът завършва със заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга, която се издава 
в 3- дневен срок от утвърждаване на протокола на комисията и се съобщава в срока и по реда на чл. 61 
от АПК на заинтересованите лица. Същата се публикува на интернет страниците на „ЮИДП”ДП и ТП 
„ДГС Котел”.        
19. В 5 /пет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта по т. 21, определеният за изпълнител участник 
следва да представи  на продавача документите по чл. 35, ал. 5 от „Наредбата”. 
20. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14- дневен срок от публикуването и 
чрез Директора на ТП „ДГС Котел” пред Директора на „ЮИДП” ДП Сливен или пред Административен 
съд- Сливен.  
21. Настоящата заповед и утвърдената документация за участие в „търг с тайно наддаване за продажба 
на прогнозни количества дървесина” да се публикуват на интернет страницата на ТП „ДГС  Котел”, 
както и на интернет страницата на „ЮИДП” ДП  гр. Сливен в 15 /петнадесет/ дневен срок преди крайния 
срок за подаване на документи за участие. Настоящата заповед да се постави на информационното табло 
в административната сградата на ТП „ДГС Котел”. 
22. Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните служители в ТП „ДГС Котел” за 
сведение и изпълнение.                                     
 

ПРОДАВАЧ:    /п/,/п/* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 
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