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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-10-169 от 20.05.2020г. 

 

На основание на чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл.46, т.1, във връзка с чл.2,ал2, чл.49, ал.1, 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” / в 

сила от 06.12.2011г.Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011г.Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и 
доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г. ДВ 29.03.2019 г./ 

 

ОТКРИВАМ: 

Процедура „търг с тайно наддаване“ за продажба на стояща дървесина на корен при 

следните условия: 

 

1. Възложител: Директора на ЮИДП ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж”, адрес гр. 

Мъглиж, пл. „Трети март” № 24, лице за контакт инж. Галин Иванов. 

2. Вид на процедурата: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен . 

Размера на гаранцията за участие е определена в т. 3, табл. № 1 от настоящата заповед. 

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

сметка на ТП ДГС Мъглиж, съответно: И№ IBAN: BG 92 CECB 979010 C 7642700; Банков 

Код: CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 

Предмет и обект на процедурата: Продажба на стояща дървесина на корен с начална цена без 

ДДС и гаранция за участие, както следва: 

   Таблица № 1  

Обект № Отдел, подотдел Дървесен вид 

Прогнозен 

обем  

/м3/ 

Начална цена 

/лв./ без ДДС 

Размер на 

Гаранцията 

за участие /лв./ 

5% 

Срок за сеч и 

извоз 

Краен срок на 

договора 

203134 51 к, л, н бк 578 26 478,00 1 324,00 31.12.2020 31.12.2020 

3. Място за извършване на дейността: В горските територии – държавна собственост, в 

териториалния обхват на дейност на ДГС „Мъглиж”, в обект № 203134, с отдел и подотдел  

51 к, л, н, съгласно технологичния план. 

4. Правно основание за откриване на процедурата: На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ, 

чл. 46, т. 1, във връзка с чл. 2, ал. 2, чл. 49, ал. 1, 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“ /в сила от 06.12.2011 г. Приета 

с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. Обн. ДВ. бр. 96 от 6 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 16 Ноември 2012 г., изм. и доп.  ДВ. бр. 96 от 2 

Декември 2016 г., изм. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017 г. ДВ 29.03.2019 г./ 

5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на възложените дейности по ползване на 

дървесина за обекта е 31.12.2020 г. 

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

До участие в процедурата се допускат търговци /юридически лица, еднолични търговци/, 

внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:  

• Да са регистрирани в публичният регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ, за съответната 

дейност. 
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• Да отговарят на изискванията по чл. 18 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“ 

• Кандидатът – купувач няма право да използва подизпълнители при извършване на 

дейностите по ползване на дървесината, съгласно чл. 52, ал. 3 от Наредбата за дейностите в  

горите. 

        Технически изисквания:  

• Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване 

на дейността по ползване на дървесината, които са определени от възложителя и са посочени в 

„Условията за провеждане на тайният търг”, където са указани начина и реда, чрез които 

кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества. 

• Кандидатите следва да представят доказателства за наличие на мощности за преработка на 

съответните категории и количества дървесина в обекти по чл. 206 от Закона за горите 

/представят се копия на фактури за закупуване или договори за наем на съответната техника 

и/или извлечения от счетоводна сметка за материални активи, подписано и подпечатано от 

кандидата в оригинал или като заверено копие /гатер, гатер-банциг и др./ и удостоверение от 

РДГ за регистрация на обект по чл. 206 от ЗГ. 

• До участие в процедури за продажба на дървесина , организирани и проведени от ТП на ДП 

в периодите по чл. 9, ал. 2 , т. 1 , се допускат участници, които са преработили за предходната 

година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по малко от тези за обекта, 

за които участват, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в Търговски 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане 

на процедурата. 

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Кандидатите определени за 

купувачи внасят гаранция за изпълнение на договора в размер на 10 % от достигнатата цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на купувача: 

7.1. Парична сума, внесена по следната банкова сметка на  ТП ДГС Мъглиж: И№ IBAN: BG 92 

CE CB 979010 C 7642700: Банков Код: CE CB BGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 

     7.2. Банкова гаранция, учредена в полза на ТП ДГС „Мъглиж“. 

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от възложителя.  

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай че определеният за 

изпълнител или 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. 

8. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на 

отваряне на офертите. Той може да бъде удължаван за класираните кандидати. 

9. Критерии за класиране на офертите: най-висока предложена цена . 

Кандидатите могат да подават оферти за повече от един обект от предмета на процедурата. 

10. Обособени позиции: НЯМА. Всеки от обектите е неделим. 

11. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи за 

участие в конкурса: 

12. Краен срок за закупуване на документацията: един работен ден преди датата на провеждане на 

процедурата: 16:00 часа на 05.06.2020 г. Тръжната документация може да бъде 
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изтеглена без заплащане от сайта на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен ТП ДГС 

„Мъглиж“ („ЮИДП” ДП Сливен): http://www.uidp-sliven.com/procedures (2020 г. - предстоящи- 

ТП ДГС „Мъглиж”- номер на обекта). 

Тръжна документация може да се предостави и на хартиен носител само от офиса на ТП ДГС 

„Мъглиж“, на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 24, област Стара Загора, срещу 

заплащане на цена от 20,00 /двадесет/ лева без ДДС. 

Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС 

„Мъглиж“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, и до 9:00 часа на 08.06.2020 г. в ТП ДГС 

„Мъглиж“, на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 24, област Стара Загора. 

Подаването на документи може стане и чрез куриер. Считат се за редовно получени 

офертите в случай, че реално са постъпили в деловодството на ТП ДГС „Мъглиж“, на адрес: гр. 

Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24, област Стара Загора, не по-късно от 09:00 ч. на 08.06.2020 г. 

Забележка: Върху депозираните пликове за участие в процедурата трябва да е изписано 

четливо: ТП Държавно горско стопанство „Мъглиж”, името на кандидата, номер на обекта, 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

13. Място, дата и час за провеждане на търга с тайно наддаване :  

14. Дата за провеждане на търга е на 08.06.2020 г. от 10:00 часа, В административната сграда на 

ТП ДГС „Мъглиж“, на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24, област Стара Загора  

15. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП – Сливен и на ТП 

ДГС „Мъглиж“, както и да се постави на видно място в сградата на стопанството. 

16. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от „Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, като чрез нея одобрявам и 

утвърждавам тръжните документи за участие в процедурата: 

• Копие от заповед за откриване на процедура „търг с тайно наддаване“; 

• Тръжни условия; 

• Проект на договор; 

• Спецификация за обекта; 

17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Галин Иванов - технолог на 

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“.  

18. За контакти с ТП ДГС „Мъглиж”: тел. 04321/23 16; 23 19, е-поща dgsmuglizh@uidp-sliven.com 

 

 

 

 

 

 

 

ГИ/     ДИРЕКТОР ТП ДГС „Мъглиж“: заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 
/инж. Тошо Петров/ 

 


