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ЗАПОВЕД  
№  РД-10-117/19.08.2020г.

На основание на чл. 112, алЛ , тЛ от ЗГ, чл.46, т. 1, във връзка с чл.2, т.2, чл.49, ал. 1, т.2, чл.65, 
ал.1, във връзка с чл.53, ал.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 06Л 2.2011 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 2012г., изм. и 
доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г. ДВ 29.03.2019 г./

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на 
корен по реда на 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” /НАРЕДБАТА/, включена в годишния план за 
ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ .

1. Възложител: Ю ИДП, ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград”, адрес гр. 
Тополовград, ул. „Ал. Стамболийски” 17, тел: 0470 52210, е-поща ^зШ роюуцга^ТдпсЬ- 
sjjyen.com. Лице за контакт: инж. Николай Лафчиев -  Директор на ТП „ДЛС Тополовград“ .

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

3. Предмет и обект на процедурата: Продажба на стояща дървесина на корен, включена в 
годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тополовград“ 
от обект № 2024 , с начална цена без ДДС и гаранция за участие, както следва:

Таблица № 1

Обект
№

Отдел,подотдел Дървес 
ен вид

Прогно
зен

обем
/м3/

Начална
цена
/лв./ 

без ДДС

Размер на 
гаранцият 

а
за участие 

/лв./

Срок за 
сеч и 
извоз

Краен 
срок на 

договора

2024 16-п ак
141 5447,00 272,35 31.12.2020 31.12.2020

Начална цена за обект №2024 -  5447,00 лв. /пет хиляди четиристотин четиридесет и 
седем лева/ без ДДС.
4. I аранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата стойност определена 

за извършване на дейностите по ползване на дървесината в съответния Обект и е посочена 
в таблица №1 от настоящата заповед и е в пазмеп на 272.35 .гт. /пирстя ррпрмпргрт и пия



СМЕТКА №: ЕЮ93 СЕСВ 9790 10Е9 7581 00. Крайният срок за постъпване на гаранцията 
за участие е до 17:00 часа на деня, в който изтича срока за подаване на предложенията.

5. Място за извършване на дейността: В горските територии -  държавна собственост, в 
териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”, в обект № 2024 с отдели и 
подотдели, съгласно технологичните планове.

6. Правно основание за откриване на търга: На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ, чл.46, т. 1, 
във връзка с чл.2, т.2, чл.49, ал.1, т.2, чл.65, ал.1, във връзка с чл.53, ал.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 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./

7. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на възложените дейности по ползване на 
дървесина за обектите е 31.12.2020 г.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:
В процедурата СЕ ДОПУСКА да бъдат използвани подизпълнители. На основание чл.52, ал.З 
от „Наредбата“, Възложителят допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 
процедурата участник, като подизпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за лично 
състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът заедно с 
посочените от него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и 
квалификационни изисквания за извършване на дейността.
До участие в обявената процедура -  търг с тайно наддаване се допускат всички заинтересовани 
физически, юридически лица (търговци) и/или еднолични търговци, които са внесли гаранция 
за участие и отговарят на следните условия:

8.1 Да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, 
ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 241 от ЗГ;

8.2 Член на управителният орган на кандидата или физическото лице, с което кандидата 
има сключен трудов договор трябва да е вписан в регистъра за упражняване на лесовъдска 
практика за дейността планиране и организация на добива на дървесина.

8.3 Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.З 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”.

8.4 Кандидатът заедно с посочените от него подизпълнители трябва да отговаря на 
техническите и квалификационни 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.

9. 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

• парична сума, внесена по сметка на Възложителя/продавача: „ЦКБ” АД клон 
Ямбол, БАНКОВ КОД: СЕСВВ 08Г; СМЕТКА №: В 093 СЕСВ 9790 10Е9 7581 00;

•  банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, съответно на продавача.



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.

10. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 
датата на отваряне на офертите. Той може да бъде удължаван за класираните кандидати.

11. Критерии за класиране на офертите : н а й -в и с о к а  п р е д л о ж е н а  ц е н а  .
12. Мясго и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи за 

участие в търга:
Комплект от тръжни документи може да се изтегли от интернет страницата на ТП ДЛС 
„Тополовград’’ без заплащане или се получава от деловодството на ТП ДЛС „Тополовград”, 
гр.Тополовград, област Хасково , всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа с краен срок за 
закупуването им до 16:00 часа на 03.09.2020 г., срещу заплащане на цена от 10,00 лв. (десет  
лева), без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП „ДЛС Тополовград”.
13. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на ТП 

«ДЛС Тополовград’ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, с краен срок за подаване 
им до 17:00 часа на 03.09.2020г.

14. Място, дата и час за провеждане на търга :
Дата за провеждане на търга е на 04.09.2020 г. от 11:00 часа, в административната сграда на 
ТП „ДЛС - Тополовград — гр. Тополовград, ул. „Александър Стамболийски” №  17.
15. Съгласно условията на чл.54, ал.1 от Наредбата, настоящата заповед да се публикува 

най-малко в 15 /петнадесет/ дневен срок преди крайния срок за подаване на 
документите за участие на интернет страницата на „Ю ИДП” ДП -  Сливен, както и 
да се постави на видно място в сградата на стопанството.

16. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал.З 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 търга:

17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. ____     -  заместник
директор.

ДИРЕКТОР ТП“ДЛС Тополовград“:




