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ЗАПОВЕД 

 

№ РД – 10 – 372/ 30.10.2020г. 

На основание  чл.55, ал.2, във връзка с чл.50, т.2, във връзка с чл.67, ал.1, т.2, във връзка с 

чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, чл.46, т.2, и чл.69, ал.1 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, приета с постановление на Министерският съвет № 

316/24.11.2011 г. обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г., изм. и доп. в ДВ, бр.90 от 11.06.2012г. изм. и доп. 

ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г.,. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 

29.03.2019г.,в сила от 20.03.2019г. 

НАРЕЖДАМ: 

 1. Да се проведе процедура „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни 

количества дървесина от временен склад от обект № 203145 от държавните горски територии в 

района на ТП ”Държавно горско стопанство Мъглиж” ЛСФ 2020 година, при следните условия:  

2.ПРОДАВАЧ: Директора на ТП Държавно горско стопанство „Мъглиж“ при „Югоизточно 

държавно предприятие” ДП - гр. Сливен, адрес: град Мъглиж, пл.“Трети март“ № 24. Лице за 

контакт: инж. Красимир Димов, тeлефон: 0878854453, Ел. поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com, 

технолог на ТП ДГС „Мъглиж”. 

3.Предлагано прогнозно количество по сортименти, стойност, гаранции за участие и 

срокове за изпълнение 

обект пототдел д.  вид категория сортимент прогн.колм3 
ед.цена  

лв/м3 без 
ДДС 

Начална 
стойност 
на обекта  

лв. 

гаранция 
за участие 

Срок за 
изпълнение  

203145 116 ж блг едра 
Трупи 18-29 

см 
1 85.00 

85.00   

31.12.2020г. 

 
  здб едра 

Трупи 18-29 
см 

5 85.00 
425.00  

 
  здб средна 

Трупи 14-17 
см 

2 75.00 
150.00  

      блг  средна техн 4 69.00 276.00   

   здб средна техн 10 69.00 690.00  

   блг дърва ОЗМ 1 72.00 72.00  

   здб дърва ОЗМ 7 72.00 504.00  

   мжд дърва Огрев 2 69.00 138.00  

   цр дърва Огрев 5 69.00 345.00  

   блг дърва Огрев 15 69.00 1035.00  

   здб дърва Огрев 37 69.00 2553.00  

   цр дърва Техн 3 69.00 207.00  

   блг дърва Техн 6 69.00 414.00  

   здб дърва Техн 10 69.00 690.00  

 
116 з Здб едра 

Трупи 18-29 
см 

3 85.00 
255.00  

 
  Блг едра 

Трупи 18-29 
см 

1 85.00 
85.00  

 
  Здб средна 

Трупи 14-17 
см 

1 75.00 
75.00  

   Здб средна техн 7 69.00 483.00  

   Блг средна техн 2 69.00 138.00  
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   Цр дърва ОЗМ 2 72.00 144.00  

   Здб дърва ОЗМ 5 72.00 360.00  

   Блг дърва ОЗМ 1 72.00 72.00  

   Цр дърва огрев 16 69.00 1104.00  

   Гбр дърва огрев 4 69.00 276.00  

   Ак дърва огрев 2 69.00 138.00  

   Мжд дърва огрев 6 69.00 414.00  

   Здб дърва огрев 20 69.00 1380.00  

   Блг дърва огрев 10 69.00 690.00  

   Цр дърва техн 7 69.00 483.00  

   Здб дърва техн 10 69.00 690.00  

   блг дърва техн 7 69.00 483.00  

Общо 212 70.07 14854,00 446 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите и качеството на сортиментите са съгласно БДС 
3.1. Гаранцията за участие в процедурата е във вид на парична сума и се внася по сметка на 

ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж” – № IBAN BG92CECB979010C7642700, Банков Код. - CECBBGSF, 

при ЦКБ АД клон Казанлък. 

Гаранцията следва да е постъпила по сметка на Продавача най-късно до 16:00 ч. на 16.11.2020 

г. В документа за внесена гаранция за участие се посочва вид на процедурата и номер на обекта. 

3.2. Продавачът освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него на:  

 Отстранениете кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо 

или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване 

на заповедта на продавача за определяне на купувач;  

 Класираните на първо и на второ място – след сключването на договор с 

участника, определен за купувач.  

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават 

в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.  

3.3. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата:  

 Оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

 Обжалва заповедта на продавача за определяне на купувач – до решаване на 

спора с влязло в сила решение;  

 Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.  

4.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

 Определям  гаранция за изпълнение на всеки обект в размер на 3% от достигнатата цена, 

вносима по сметка на ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж” – № IBAN BG92CECB979010C7642700, Банков 

Код. - CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 

Гаранцията за изпълнение следва да бъде внесена преди сключването на договор за покупко-

продажба. При сключването на договора, определеният за купувач, представя документ доказващ, че 

гаранцията за изпълнение е внесена.  

 Гаранцията за изпълнение може да бъде във вид на парична сума или банкова гаранция в 

полза на ТП ДГС Мъглиж. 

  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 
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5.Предмет на процедурата и място на получаване на дървесината 

 Продажба на прогнозни количества дървесина от временните складове на съответните сечища, 

включени в обектите, съгласно т.3, от държавните горски територии в района на ТП Държавно 

горско стопанство Мъглиж ЛСФ 2020 г. 

  6. Цена и начин на плащане 

Единичната цена за всеки сортимент се редуцира пропорционално на база на предложената 

обща цена за обекта в ценовото предложение на спечелилият кандидат. 

При  подписване  на  договора, КУПУВАЧЪТ заплаща авансово 20% от достигнатата на търга 

обща цена с ДДС. 

Следващите плащания  са под формата на авансови вноски от достигнатата на търга обща цена 

с ДДС. Всяка следваща авансова вноска е дължима след усвояване на предходната и преди изготвяне 

на приемателно-предавателен протокол за преминаване на собствеността на добитата дървесина и 

транспортирането й. При измерване на последната партида добита дървесина се съставя 

изравнителен протокол. 

При разлики в обявените прогнозни количества дървесина и действително добитите,  

КУПУВАЧЪТ заплаща действително добитото количество  дървесина по предложените от него цени 

за единица от съответния асортимент, в десетдневен срок от подписване на окончателния  

предавателно–приемателния протокол  и  преди  транспортиране на дървесината. 

Плащането се извършва по сметка на ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж” – № IBAN 

BG92CECB979010C7642700, Банков Код. - CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 

Фактурирането на дървесина се извършва по асортименти след подписване на предавателно-

приемателен протокол за измерена дървесина на временен склад, в присъствието на упълномощен 

представител от фирмата – Купувач.  

7.Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата 

Право на участие в процедурата имат всички юридически и физически лица, които 

упражняват законно търговска дейност. 

При продажба на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват 

дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в 

публичните регистри по чл.235 и 241 от ЗГ. 

Няма право да участва в процедурата кандидат, който: 

7.1. 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; 

7.2. е обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност; 

7.3. е в производство по ликвидация; 

7.4. 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 с директора на    

„ ЮИДП ” ДП,  гр.Сливен и с директора на ТП ДГС Мъглиж; 

7.5. е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

7.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7.7. има парични задължения към държавата и към „ЮИДП” ДП, гр.Сливен, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

Не се допуска използване на подизпълнители. 

8.Критерий за класиране на офертите: НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 

            Когато двама или повече кандидати са предложили еднакви най-високи цени за съответния 

обект, класираните на първо и второ място кандидати се определят чрез провеждането на жребий.  

9.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в 

процедурата. 

Тръжната документация може да бъде изтеглена без заплащане от сайта на „Югоизточно 

държавно предприятие” ДП Сливен ТП ДГС Мъглиж („ЮИДП” ДП Сливен): http://www.uidp-

sliven.com/procedures (2019г. - предстоящи- ТП „ДГС Мъглиж”- номер на обекта). 
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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. 

10.Място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите за 

участие:  

 10.1 Място на провеждане на търга;  

Административната сграда на ТП ДГС Мъглиж, град Мъглиж,пл.Трети март № 24. 

 10.2. Дата и час на провеждане на търга – 17.11.2020 г. от 10:15 ч.; 

10.3. Срок за подаване на документите за участие - до 09:00 ч. на  17.11.2020 г. 

 11.Утвърждавам документация за участие в търга, неразделна част от настоящата 

заповед. 

12. Съгласно чл. 54 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, настоящата заповед и документацията за участие в търга да се публикуват на 

официалните страници на „ЮИДП”ДП гр.Сливен и ТП ДГС Мъглиж най-малко най-малко 15 дни 

преди крайния срок за подаване на офертите, както и да се постави на видно място в сградата на  

стопанството. 

 13. Контрол по  изпълнение на Заповедта възлагам на  инж. Красимир Димов 

Teлефон: 0878854453, Ел. поща:  dgsmuglizh@uidp-sliven.com, зам.директор на ТП ДГС „Мъглиж”. 

 

 

 

 

 

 

 

 /ГИ                    ДИРЕКТОР ТП ДГС „Мъглиж“: зал. Съгл. Чл. 2 от ЗЗЛД 
                                                                 /инж.Тошо Петров/ 

 


