
 

 

 
  

 

                                         

 

                                        ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

за участие в  

Търг с тайно наддаване с предмет: 

„Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, 

обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1;                                  

№ 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-

3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; от временни складове в района на дейност на 

ТП „ДГС Ново Паничарево“ 

 

       СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Копие на Заповед № РД-10-169/24.11.2020г. на Директора на ТП „ДГС Ново 

Паничарево“; 

2. Копие от одобрените от ЮИДП ДП – гр. Сливен графици; 

3. Тръжни условия; 

4. Заявление за участие (образец); 

5. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора (образец); 

6. Проект на договор; 

7. Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП (образец №1 и №2). 

8. Протокол за оглед (образец); 

9. Ценово предложение (образец). 

 

 

 

 

 

 

 

                                              с. Ново Паничарево, общ.Приморско 

                                                            декември 2020 г. 

 

 

 

 

Настоящата документацията за участие в процедурата е публикувана на следния Интернет 

адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures 

 в раздел "Процедури", по партидата на ТП „ДГС Ново Паничарево“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.uidp-sliven.com/procedures


 

1 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ  
 

І. ОБЕКТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по 

сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; 

№ 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 

2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ 

 

II. ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ, ПАРТИДИ, ОТДЕЛИ И ПОДОТДЕЛИ, НАЧАЛНИ 

ЦЕНИ, ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, АСОРТИМЕНТИ И КОЛИЧЕСТВА 

1. Прогнозното количество дървесина по категории, асортименти, дървесни видове и 

начални цени, както и общата стойност на обектите е както следва: 

 

Таблица 1 

Обект отдели, подотдели 
дървесен 

вид 

Категории дървесина, количество, цена по асортимент, начална цена на обекта 

ЕДРА СРЕДНА ОБЩО 

трупи D > 30см 
трупи D 18-29 

см 

трупи D 14-

17 см колич. 
начална 

цена 
стойност 

кол. цена кол. цена кол. цена 

м
3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв лв 

2101 -1; 340 в чб     12 73.00 10 69.00 22 71.18 1 566.00 

2102 -1; 350 ж чб 7 83.00 5 73.00 1 69.00 13 78.08 1 015.00 

2103 -1; 351 б, в чб 16 83.00 36 73.00 3 69.00 55 75.69 4 163.00 

2104 -1;355 а, к чб     5 73.00 1 69.00 6 72.33 434.00 

2106 -1; 384 ж; 385 а, б, г чб 14 83.00 103 73.00 21 69.00 138 73.41 10 130.00 

2107-1; 349д; 353в; 354е; 

355б,в,г,е; 376п; 381д,е; 

382в; 384ф; 387у,х,ц,ч,я 

бб 6 90.00 28 80.00 6 72.00 40 80.30 3 212.00 

чб 144 83.00 293 73.00 39 69.00 476 75.70 36 032.00 

Всичко за обект 2021-1: 187   482   81   750   56 552.00 

Таблица 2 

Обект отдели, подотдели 
дървесен 

вид 

Категории дървесина, количество, цена по асортимент, начална цена на обекта 

СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

технологична д-

на 

технологична 

д-на 

технологична 

д-на колич. 
начална 

цена 
стойност 

кол. цена кол. цена кол. цена 

м
3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв лв 

2101-2; 340 в, г чб 23 56.00 2 56.00 6 56.00 31 56.00 1 736.00 

2102-2; 350 ж чб 1 56.00     3 56.00 4 56.00 224.00 

2103-2; 351 б, в чб 7 56.00     19 56.00 26 56.00 1 456.00 

2104-2; 355 к чб 1 56.00         1 56.00 56.00 

2106-2; 384 ж; 385 а, б, г 
бб 1 56.00     7 56.00 8 56.00 448.00 

чб 25 56.00 2 56.00 73 56.00 100 56.00 5 600.00 

2107-2; 349д; 353в; 354е; 

355б,в,г,е; 376п; 381д,е; 

382в; 384ф; 387у,х,ц,ч,я 

бб 8 56.00     33 56.00 41 56.00 2 296.00 

чб 81 56.00 2 56.00 246 56.00 329 56.00 18 424.00 

2109 -2; 35 а; 36 б; 37 а; 

38 а; 168 б 
чб 69 56.00 5 56.00 79 56.00 153 56.00 8 568.00 

Всичко за Обект 2021-2: 216   11   466   693   38 808.00  
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Таблица 3 

Обект 

отдели, 

подотдели 

дървесен 

вид 

Категории дървесина, количество, цена по асортимент, начална цена на обекта 

СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

технологична 

д-на 

технологична 

д-на 
НОЗМ  

технологична 

д-на 

дърва 

 за огрев колич. 
нач. 

цена 
стойност 

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена 

м
3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв лв 

 2101-3;                                                 

340 в, г; 

349 а, г 

изгор 149 70.00 12 70.00 1 68.00 76 70.00 158 68.00 396 69.20 27 402.00 

избк 55 67.00 4 67.00     18 67.00 63 65.00 140 66.10 9 254.00 

цр 4 67.00     1 65.00 3 67.00 11 65.00 19 65.74 1 249.00 

гбр 17 65.00 2 65.00     11 65.00 25 64.00 55 64.55 3 550.00 

срлп 3 58.00         3 58.00 5 56.00 11 57.09 628.00 

мжд                 29 64.00 29 64.00 1 856.00 

кгбр                 24 64.00 24 64.00 1 536.00 

Всичко за Обект 

2101-3: 
228   18   2   111   315   674   45 475.00 

 2102-3;                                                

350 б, в, 

г, д, ж, з 

бл 8 70.00 14 70.00 53 68.00 184 70.00 173 68.00 432 68.95 29 788.00 

изгор 132 70.00 9 70.00 1 68.00 31 70.00 115 68.00 288 69.19 19 928.00 

избк 9 67.00     1 65.00 12 67.00 18 65.00 40 66.05 2 642.00 

цр     4 67.00 5 65.00 39 67.00 72 65.00 120 65.72 7 886.00 

гбр 35 65.00 4 65.00     6 65.00 36 64.00 81 64.56 5 229.00 

срлп 15 58.00 2 58.00     66 58.00 55 56.00 138 57.20 7 894.00 

мжд                 53 64.00 53 64.00 3 392.00 

кгбр                 56 64.00 56 64.00 3 584.00 

Всичко за Обект 

2102-3: 
199   33   60   338   578   1208   80 343.00 

 2103-3;                                                          

351 а, б, 

в, г 

изгор 159 70.00 6 70.00     155 70.00 213 68.00 533 69.20 36 884.00 

избк 46 67.00 2 67.00 4 65.00 111 67.00 134 65.00 297 66.07 19 623.00 

гбр 2 65.00         79 65.00 67 64.00 148 64.55 9 553.00 

цр 2 67.00         3 67.00 7 65.00 12 65.83 790.00 

трп     1 58.00     32 58.00 22 56.00 55 57.20 3 146.00 

срлп 3 58.00         33 58.00 23 56.00 59 57.22 3 376.00 

мжд                 18 64.00 18 64.00 1 152.00 

кгбр                 19 64.00 19 64.00 1 216.00 

Всичко за Обект 

2103-3: 
212   9   4   413   503   1141   75 740.00 

 2104-3;                                                     

353 а; 354 

а, в; 355 

а, к; 376 о 

бл 77 70.00 3 70.00 1 68.00 51 70.00 72 68.00 204 69.28 14 134.00 

изгор 15 70.00 1 70.00     16 70.00 20 68.00 52 69.23 3 600.00 

избк 4 67.00         32 67.00 20 65.00 56 66.29 3 712.00 

гбр 42 65.00 5 65.00     22 65.00 88 64.00 157 64.44 10 117.00 

цр 26 67.00     1 65.00 50 67.00 203 65.00 280 65.54 18 352.00 

кгбр 1 65.00             28 64.00 29 64.03 1 857.00 

2107-3; 

353 в; 355 

г, 387 х, 

ч, я 

бл 3 70.00         1 70.00 2 68.00 6 69.33 416.00 

изгор             1 70.00 1 68.00 2 69.00 138.00 

гбр 1 65.00 1 65.00           64.00 2 65.00 130.00 

цр 7 67.00         8 67.00 6 65.00 21 66.43 1 395.00 

мжд                 10 64.00 10 64.00 640.00 

кгбр                 4 64.00 4 64.00 256.00 
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Всичко за Обект 

2104/7-3 : 
176   10   2   181   454   823   54747.00 

 2105-3;                                                      

364 в; 373 

г, ж; 381 

а, в, и, к                 

бл 75 70.00 5 70.00 1 68.00 68 70.00 101 68.00 250 69.18 17 296.00 

изгор 70 70.00 5 70.00 1 68.00 91 70.00 112 68.00 279 69.19 19 304.00 

избк 3 67.00     1 65.00 2 67.00 5 65.00 11 65.91 725.00 

гбр 7 65.00         2 65.00 7 64.00 16 64.56 1 033.00 

цр 38 67.00     2 65.00 156 67.00 294 65.00 490 65.79 32 238.00 

трп 1 58.00         3 58.00 2 56.00 6 57.33 344.00 

срлп                 2 56.00 2 56.00 112.00 

мжд                 65 64.00 65 64.00 4 160.00 

кгбр                 92 64.00 92 64.00 5 888.00 

Всичко за Обект 

2105-3: 
194   10   5   322   680   1211   81 100.00 

 2106-3;                                                          

384 ж; 

385 а, б, г 

изгор 149 70.00 2 70.00 1 68.00 60 70.00 142 68.00 354 69.19 24 494.00 

избк 65 67.00 2 67.00     43 67.00 90 65.00 200 66.10 13 220.00 

гбр 82 65.00 9 65.00     42 65.00 108 64.00 241 64.55 15 557.00 

цр 6 67.00         2 67.00 13 65.00 21 65.76 1 381.00 

срлп 7 58.00 1 58.00     37 58.00 30 56.00 75 57.20 4 290.00 

трп 2 58.00         3 58.00 4 56.00 9 57.11 514.00 

мжд                 31 64.00 31 64.00 1 984.00 

кгбр 1 65.00             16 64.00 17 64.06 1 089.00 

Всичко за Обект 

2106-3: 
312   14   1   187   434   948   62 529.00 

2109 -3;                                                       

35 а; 36 б; 

37 а; 38 а 

изгор                 1 68.00 1 68.00 68.00 

цр                 1 65.00 1 65.00 65.00 

срлп 2 58.00 1 58.00             3 58.00 174.00 

мжд                 1 64.00 1 64.00 64.00 

2110 -3;                                                        

32 а, б, в 

бл 317 70.00 11 70.00     257 70.00 383 68.00 968 69.21 66 994.00 

цр 18 67.00         37 67.00 57 65.00 112 65.98 7 390.00 

мжд                 49 64.00 49 64.00 3 136.00 

кгбр                 24 64.00 24 64.00 1 536.00 

Всичко за  Обект 

2110-3: 
337   12   0   294   516   1159   79427.00 

 

Забележка: Заплащането ще се извършва по действително добити количества 

дървесина отразени в предавателно-приемателния протокол. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в 

настоящата документация, заплащането ще се извършва по единични цени за 

съответните категории, пропорционално разпределени спрямо предложената от 

участника и достигната на търга цена за един пл. м
3
, по действително добитото 

количество отразено в предавателно-приемателния протокол. Крайните цени на 

асортименти по БДС ще се изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. 

2. Графикът за доставка на дървесина е посочен в проекто-договора, който е 

неразделна част от настоящите тръжни условия. 

3. За окачествяване на дървесината се прилага Български държавен стандарт. 

ІІІ. ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ се извършва при следните условия, ред и срокове: всеки 

работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за извършване на огледа до 10,30 часа на 

10.12.2020г. 
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За извършването на огледа кандидатът осигурява превоз за собствена сметка. За 

обстоятелствата от извършения оглед се съставя Протокол от оглед (по образец), който се 

подписва от присъствалите по време на огледа лица. 

IV. СРОКОВЕ 

1. Срокът за заплащането и извоза на дървесината е съгласно проекта на договора. 

2. Срокът на договора е до 31.12.2021 г. вкл. 
 

V. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания: До участие се допускат участници,  които са внесли гаранцията за 

участие в търга и са представили изискуемите документи, съгласно настоящите „Тръжни 

условия“, и отговарящи на определени изисквания, а именно: 

1.1. До участие в процедурата за продажба на дървесина, се допускат участници, които 

представят доказателства, че са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 

206 от ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като 

изискването не се прилага за търговци, регистрирани в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. 

1.2. До участие в търга за продажба на дървесина, се допускат участници, които 

представят доказателства за обем преработена дървесина в регистрирани на негово име 

обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през 2019 година, съгласно дневниците за преработена дървесина, 

за не по-малко от количеството на обекта, за който участват. 

1.3. Участникът трябва да отговаря и на съответните изискванията, съгласно чл. 18, ал. 1, 

т. 3 от Наредбата, а именно: 

а) да 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) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност; 

в) да не е в производство по ликвидация; 

г) 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 придобито имущество с 

Директора на ЮИДП ДП, гр. Сливен и с Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево”; 

д) да не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобито имущество; 

е) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) да няма парични задължения към държавата и към ЮИДП ДП, гр. Сливен, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

з) да е внесъл гаранция за участие в търга; 

и) да отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на 

дейността. 

Изискванията на ал. 1.3. с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за 

управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран. 

Изискванията на т. 1.3. б. „а“ и „е“, се прилагат и 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; 
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- 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 кандидата; 

- 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. 
 

 VI. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, ФОРМА И УСЛОВИЯ 

ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  

Участникът представя гаранция за участие.  Размера  на гаранцията за участие е както 

следва:   

- За Обект № 2021-1 е   2827,60 лева;  

- За Обект № 2021-2 е   1940,40 лева; 

- За Обект № 2101-3 е   2273,75 лева; 

- За Обект № 2102-3 е   4017,15 лева; 

- За Обект № 2103-3 е   3787,00 лева; 

- За Обект № 2104-3/2107-3 е  2737,35 лева; 

- За Обект № 2105-3 е   4055,00 лева; 

- За Обект № 2106-3/ е   3126,45 лева; 

- За Обект № 2109-3/2110-3 е  3971,35 лева; 

2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума внесена 

по сметка на Продавача. Банковата сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е: „Райфайзенбанк“ 

ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF. Гаранцията трябва да е 

постъпила по сметката на стопанството до 10,30 часа на 10.12.2020 г., като съответният вносен 

документ (заверено от кандидата копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуеми 

документи за участие в търга. 
 

VІI. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ТЪРГА:  

1. Заявление за участие по образец, в което се посочва обекта, за който се участва, име на 

участника, ЕИК или ЕГН. С подаване на заявлението участникът се съгласява с условията за 

провеждане на търга; 

2. Декларация (образец № 1), че кандидатът: физическо лице - търговец (ЕТ) или 

съответното лице по чл. 18, ал. 4 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” (лицата са посочени в раздел V, т. 1.3.1. от тези 

условия): 

- 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 Наказателния кодекс; 

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност. 

3. Декларация (образец № 2), че кандидатът: 

-  не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация; 

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с Директора 

на ЮИДП ДП, гр. Сливен и с Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево”; 

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

отнемане на незаконно придобито имущество; 

- няма парични задължения към държавата и към ЮИДП ДП, гр. Сливен, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
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- е внесъл гаранция за участие в търга; 

- отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността. 

Декларациите се подават от управителите на кандидата или от лицата, овластени по реда 

на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца.  

За попълване на декларация с невярно съдържание се носи наказателна отговорност 

по чл. 313 от НК. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора (образец); 

5. Протокол от оглед (по образец);   

6. Плик „Ценово предложение“, с Ценово предложение (по образец). Кандидатът  трябва 

да посочи в ценовото си предложение цената. Същата се посочва в български лева без ДДС. 

Ценовото предложение се попълва за обекта, за който кандидатът желае да участва, 

подписва се и се подпечатва и се поставя в плик „Ценово предложение“, като върху плика 

се надписва наименованието на участника и номера на обекта, за който се подава. При 

участие за няколко обекта в един търг, за всеки обект трябва да има отделен плик 

„Ценово предложение“. 

7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, упълномощени да представляват 

кандидата (когато е приложимо). 

8. Доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните категории и 

количества дървесина в обекти по чл. 206 ЗГ и съответно наети за това на трудов договор лица. 

9. Доказателства за обем преработена дървесина в регистрирани на негово име 

обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през 2019 година, съгласно дневниците за преработена дървесина, 

за не по-малко от количеството на обекта, за който участват. 

Като доказателство участникът трябва да представи: 

- Заверено от него копие от дневника/ците му  за преработена дървесина през 2019 г. 

- Заверена от РДГ (по седалището на обекта по чл. 206 от ЗГ) обобщена справка за 

постъпилата, преработената или експедирана дървесина за 2019 г. 

Забележка: "Преработка на дървесина" е процес на употреба на дървесината в 

сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от 

целулозно-хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и 

влакнести плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез 

цепене или дробене. 

Обекти по чл. 206 от ЗГ са тези , в които постъпва, преработва се или от които се 

експедира дървесина. 

Липсата на някои от изискуемите документи от страна на кандидат е основание за 

неговото отстраняване от участие в търга. 
Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, 

документите по този раздел, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил с гриф „вярно 

с оригинала”, като при поискване представя оригиналите за сравнение. 
 

VIII.  МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ЗАКУПУВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Участниците за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на стопанството без заплащане или да я закупят от ТП „ДГС Ново Паничарево”. 

2. Документацията може да се получи всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч. от 

деловодството ТП „ДГС Ново Паничарево” - с. Ново Паничарево, общ. Приморско, обл. Бургас, 

с краен срок на получаване до 10,30 часа на 10.12.2020 г., срещу заплащане на сумата от 24,00 

лева с ДДС (представляваща действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване). 
 

 IX. НАЧИН НА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА. 
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1. Необходимите документи, съгласно раздел VII., следва да бъдат поставени в 

непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани наименованието на участника, адрес 

за кореспонденция, телефон и електронен адрес и номера на Обекта, за който се участва.  

2. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител, по реда и 

условията на чл. 19 от Наредбата, и тръжните условия, в административната сграда на ТП „ДГС 

Ново Паничарево” – с. Ново Паничарево 8152, общ. Приморско, ул. „Девети май“ № 43, в 

деловодството, всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването - до 10,30 

часа на 10.12.2020 г.  

3. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 

писмено от Продавача разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване 

на искането Продавачът публикува разяснението на интернет страницата на стопанството, без 

да посочва лицето, направило искането. 

4. 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. 

5. ТП „ДГС Ново Паничарево“ не приема за участие в процедурата и връща на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

7. Участниците могат да подават оферти за един, за всички или за повече от един обект от 

предмета на процедурата (когато в процедурата има повече от един обект).  

Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие с изключение на 

декларациите по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, които се представят само в оригинал, като при 

участие за няколко обекта в една процедура се представя само един комплект с изключение на 

плик "Ценово предложение". Пликът "Ценово предложение" се представя за всеки обект 

поотделно. 
 

X. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертите остават валидни в срок до 60 дни. Оферта с по-малък срок на действие ще 

бъде отстранена от участие. 

2. Продавачът може да поиска от класираните на първо и второ място участници да 

удължат срока на валидност на  офертите си до момента на сключване на договора. 

 

XI. МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА 

НА ОФЕРТИТЕ. 

1. В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево” на 

10.12.2020 г. от 11,00 часа.  

2. При 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 – когато е приложимо. 

3. Офертите се отварят от комисия, назначена от Продавача. Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на постъпилите оферти съгласно 

изискванията на чл. 18 от Наредбата и дали всеки от участниците е внесъл гаранцията за 

участие в търга. 

4. При отварянето на офертите се съобщават имената на Участниците, пълнотата на 

офертата и други подробности, които комисията счита за целесъобразно. 

5. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, ще бъде отстранена от участие, 

като Участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. 

6. Комисията отстранява Участник, който не е представил изискуемите от Продавача 

документи по Раздел VII, както и в другите случаи, посочени в Раздел XII от тези условия. Не 

се отваря пликът с надпис „Ценово предложение“ на участник, който е отстранен от по-
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нататъшно участие в търга. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение“, които не 

отговарят на предварително обявените условия не участват в класирането. 

7. След като уточни допуснатите до оценяване оферти, комисията оценява участниците по 

определения критерий, резултатите от което отразява в протокол, който включва и 

разглеждането на офертите, отстранени участници, както и класирането на допуснатите 

участници. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

8. Офертите  на участниците в търга за възлагане на  дейността, предмет на настоящия 

търг се оценяват и класират, по следния критерий: „най-висока цена”. 

9. Комисията определя класирания на първо и второ място участник в търга за конкретния 

обект съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са 

предложили най-висока цена - при критерий „най-висока цена“. 
 

XII. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ 

ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

1. Комисията отстранява от участие в търга и участник: 

1.1. който не е представил някой от изискуемите документи по Раздел VII, както и когато 

същите са с изтекъл срок на валидност или не са в изискуемата форма; 

1.2. който не отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

1.3 за когото се установи невярно деклариране на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата; 

1.4. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на Продавача; 

1.5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията за окомплектоване на 

офертата в съответствие с Раздел IX, и чл. 19 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. 

2. Липсата на някои от изискваните документи от плика е основание за недопускане и 

отстраняване на участника в следващите етапи от процедурата. 

3. Не се отварят и разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени 

от по-нататъшно участие.  

4. В търга комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати 

участници и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово 

предложение", които са на стойност по-ниска от предварително обявената от Продавача 

начална цена, не участват в класирането. 
   
 XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. ТП „ДГС Ново Паничарево“ прекратява търга за съответния обект с мотивирана 

заповед, когато: 

1.1. не е подадена нито една оферта за участие; 

1.2. участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

1.3. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

1.4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

1.5. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

1.6. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването; 

1.7. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 
 

ХIV. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

ГАРАНЦИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

1. Продавачът сключва писмен договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г от 

Наредбата, с участника, определен за купувач. 
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2. В договора се включват задължително всички предложения на участника в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за изпълнител. 

3. Договорът се сключва в 14-дневен от: 

3.1. влизането в сила на заповедта за определяне на купувача, или 

3.2. съобщаването на заповедта за определяне на купувача, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

4. При неявяване или отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор в 

срока по т. 3, непредставяне на документите по т. 5 или недоказване с тях на декларираните 

обстоятелства, Продавачът със заповед определя за купувач участника, класиран на второ 

място. 

5. В срока по т. 3 участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

5.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа 

обезпеченост, които е декларирал;  

5.2. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато 

гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на 

Продавача банкова гаранция за изпълнение на договора; 

5.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 

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

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран; 

5.4. декларация, че няма парични задължения към „ЮИДП“ ДП – гр. Сливен и към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

 6. Документите по т. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие 

участникът представя и оригинала за сравнение. 

7. В 3-дневен срок от изтичане на срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, комисия, определена 

от Продавача, проверява редовността и съответствието на представените документи по т. 5, за 

което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от Продавача в 3-дневен срок и се 

публикува на интернет страницата му, а когато възложител е ТП на ДП - и на интернет 

страницата на ДП.  

8. Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който: 

8.1. в установения срок не представи документите по т. 5 или представените такива не 

отговарят на условията за провеждане на търга; 

8.2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

8.3. има парични задължения към „ЮИДП“ ДП – гр. Сливен, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган; 

9. Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят 

обстоятелствата по т. 8.1, Продавачът издава заповед, с която определя за купувач класирания 

на второ място. По отношение на последния се прилагат последователно разпоредбите на чл. 

23, ал. 6, чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата. 
 

ХV. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

1.1. 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 Продавача 

за определяне на купувач; 

1.2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора; 

1.3. обжалващия заповедта на Продавача за определяне на купувач, в срок 5 работни дни 

от приключване на производството по обжалване. 

2. При прекратяване на търга гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 

работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. 
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3. Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

4. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участникът в търга: 

4.1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й; 

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

5. не представи документите за сключване на договор в установения срок. 
 

ХVI. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на 

договорните задължения в срок 10 работни дни, като при неспазване на посочения срок 

Продавачът дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие. 

2. Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането 

на неустойки се уреждат в договора. 
 

ХVIІ. РАЗНОСКИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето им, 

вкл. по огледа на обекта. ТП „ДГС ново Паничарево” не заплаща тези разходи, независимо от 

изхода на процедурата. 

Представените заявления и приложените документи към тях не се връщат на участниците. 
 

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

За всички неуредени с настоящите условия изисквания за възлагане се прилагат 

разпоредбите на 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 Закона за горите. 

 

 

За контакти с ТП „ДГС Ново Паничарево”: 

Лица за контакт:  

Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево“ - относно предмета на процедурата 

Юриста на ТП „ДГС Ново Паничарево“ тел.0889815798 – относно документацията по 

процедурата 

Ел. поща: dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com 

mailto:dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com

