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ЗАПОВЕД 

  
№ РД-10-224/30.12.2020 година 

 
с. Кости, общ. Царево 

 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, 

т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 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”, наричана по-долу за 

краткост „Наредбата”, чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка със Заповед № РД-10-251/26.11.2020 година 

на Директора на ЮИДП ДП гр. Сливен, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости“. 

2. Предметът на търга е предварителна продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на 

дървесината за 2021 година, от обект № 2101 – горски територии, държавна собственост, 

стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”. 

Процедурата да се проведе по реда на глава трета, раздел I от Наредбата и съгласно 

утвърден от директора на ЮИДП ДП график и Приложение № 1, което приложение е неразделна 

част от настоящата заповед, в които е определен обемът на продаваната прогнозна дървесина в 

обекта, отдели, подотдели, дървесни видове, сортименти и категории дървесина и цени за 2021 

г. 

3. Количествата дървесина от обекта са прогнозни.  

4. Годишният обем на дървесината от обекта за 2021 г. е 1818 м3, съгласно приложение №1. 

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности и на договора – до 31.12.2021 г. 

6. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение 

на договора, както следва: 

6.1. Определям гаранция за участие в търга в размер на 5% от началната стойност на 

обявеното количество дървесина за 2021 г., изразена в абсолютна стойност, за обект № 2101 в 

размер на 3690,00 (три хиляди, шестстотин и деветдесет) лева. 
Гаранцията за участие за обекта да се представи единствено под формата на парична 

сума, внесена по банковата сметка на ТП „ДГС Кости”, както следва: „Централна Кооперативна 
Банка“ АД, клон Черно море:  IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF. 

В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за 

участие следва реално да е постъпила по сметката на ТП „ДГС Кости” до 9,30 часа в деня на 

провеждането на търга. 

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, съответно задържат по реда и 

условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата. 
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6.2. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% (десет на сто) от 

достигнатата на търга цена за обекта, като същата се представя в една от следните форми по избор 

на купувача: 

(а) Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на ТП „ДГС Кости”. 

Когато определеният 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. 

(б) Под формата на банкова гаранция, издадена от издадена от местна или чужда банка с 

формат на гаранцията МТ – 760 или МТ – 799, учредена в полза на ТП „ДГС Кости” банкова 

гаранция, безусловна и неотменяема. Същата се представя в оригинал при сключване на 

договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, 

посочена като крайна дата за изпълнение на дейността (след приключване изпълнението на 

договора), съгласно проекта на договора. Предвид горното, в нея трябва да бъде посочено, че 

гаранцията за изпълнение се освобождава след изрично писмено известие от продавача. 

7. Определям начална тръжна цена за обект № 2101 в размер на 73793,00 (седемдесет и 

три хиляди, седемстотин, деветдесет и три) лева без включен ДДС. 

Началната тръжна цена е определена въз основа на резултатите от проведените анализи, 

съгласно чл. 4, ал. 4, т. 4 и т. 5 от Наредбата. 
8. Участниците не могат да правят ценови предложения под обявената начална тръжна 

цена. 

9. Определям следните условия за получаване, срокове и начин на заплащане на 

дървесината: 

9.1. Дървесината се получава след предварително й заплащане при размери и качество на 

сортиментите от съответната категория, съгласно БДС. Дървесината се предава на временен 

склад, посочен в технологичния план за съответното насаждение с подписване на предавателно-

приемателен протокол по график, посочен в тръжните условия, респективно в договора за 

покупко-продажба. Дървесината се измерва и вписва в предавателно-приемателния протокол и в 

превозния билет на плътен кубичен метър (м3). 

Прехвърлянето на собствеността се извършва по начин посочен в проекта на договора. 

9.2. Заплащането на дървесината да се извършва на действително добити количества 

дървесина по достигнатата на търга цена без ДДС. 

Заплащането на дървесината за технологична преработка и иглолистни дърва да бъде 

на тон, без ДДС след изтегляне на натоварената на МПС дървесина на автомобилна везна. 

Везната да отговаря на техническите изисквания за точност и достоверност, съгласно Закона за 

измерванията. Изборът на автомобилна везна и удостоверяването на техническата й изправност, 

редът и начинът за изтегляне на натоварената на МПС дървесина, съответно контролното 

измерване, когато е приложимо, да се извършват, съгласно тръжните условия. 

Заплащането да се извършва на авансови вноски по банкова сметка на ТП „ДГС Кости”. 

Първата авансова вноска е в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, 

като се заплаща в 7 (седем) дневен срок от сключването му. Размерът на следващите авансови 

вноски е 10% (десет процента) от договорираната стойност на обекта, които се заплащат в 

рамките на 10 (десет) дни, след получаване на фактура до изчерпване на 95% от стойността по 

предходно платената дървесина, които се внасят преди подписването на предавателно-

приемателен протокол и издаване на превозен билет за транспортиране на съответната партида 

до размера на внесената авансова вноска. Върху всички вноски по договора следва да се 

начислява ДДС. 

9.3. Транспортирането на дървесината от обекта да се осъществява при условия и по ред, 

посочени в проекта на договора за покупко-продажба. 
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10. Определям минимални изисквания и условия за допускане на кандидатите до 

участие в търга, съгласно ЗГ, Наредбата и утвърдените тръжни условия: 

На основание чл. 52, ал. 1 от Наредбата, до участие в търга да се допускат търговци, които 

отговарят на следните изисквания: 

- да са регистрирани са в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и притежават удостоверение 

за регистрация  за извършване най-малко на дейността „добив на дървесина“; 

- да отговарят на изискванията по чл. 18 ал. 1 от Наредбата, като изискванията по чл.18, ал. 

1, т. 3, б. „б”, „в”, д” и „ж” не 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; 

- да са внесли са гаранция за участие за обекта; 

- да са представили към заявлението за участие изискуемите документи и същите са 

комплектувани, съгласно чл. 19 от Наредбата и тръжните условия; 

- да са изпълнили другите условия и допълнителни изисквания, посочени в тръжните 

условия за провеждане на търга; 

- да разполагат с необходимия брой работници и служители със съответна придобита 

правоспособност и квалификация за извършване на добив и преработка на дървесината, съгласно 

чл. 230 от ЗГ и тръжните условия. Правоспособността на персонала да бъде за категория и срок 

на валидност, съгласно действащото законодателство и тръжните условия. 

- да разполагат с необходимия минимален брой механизирана техника (работно 

оборудване по смисъла на §1, т. 4 от ДР на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване) – определена по вид и технически показатели, осигуряваща извършване 

на добива на дървесина, съгласно тръжните условия. Изискването за вид и брой на работното 

оборудване да бъде съобразено с технологичния процес по добив и транспорт на дървесина и 

съпътстващите ги обективни процеси за изпълнение на дейността в горски територии – 

включително и направа на извозни пътища, когато е приложимо, съгласно нормативната база и 

тръжните условия; 

- да разполагат с минимално изискуемите брой комплекти (относими по брой на 

работниците и служителите) на лични предпазни средства (ЛПС) със съответното качество, 

съгласно тръжните условия. 

- участниците следва да разполагат със собствен обект по чл. 206 от ЗГ, както и да докажат 

наличие на собствени, закупени на лизинг мощности (за преработка на дървесина) или наети 

такива и да са преработили през предходната година количества дървесина, съгласно чл.47, ал. 6 

от Наредбата и тръжните условия. 

- да притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим 

орган по сертификация (горска), свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, 

съгласно тръжните условия.  

11. На основание чл. 52, ал. 3 от Наредбата, ДОПУСКАМ участниците да наемат 

подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част от дейностите – предмет на продажбата 

на стоящата дървесина на корен, свързани с дейностите по сеч, разкройване, извоз и рампиране 

на дървесината, с изключение на изискването за наличието на собствен обект по чл. 206 от ЗГ. 

12. Във връзка с предходната т. 11, определям следните задължителни условия за 

провеждането на търга: 

12.1. В случай, че участникът е заявил ползване на подизпълнители за извършване на 

дейността, представените от него и от подизпълнителя/те общ брой работно оборудване 

(техника) и общ брой квалифицирани работници и специалисти, следва да покриват заедно 
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обявения от органа открил търга минимален общ брой единици самоходна и преносима техника 

и общ брой квалифицирани работници и специалисти, с изключение на посочените физически 

лица за упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ, които се представят 

задължително поотделно за лицето по чл. 235 от ЗГ на основния участник и за лицето по чл. 235 

от ЗГ на обявените от него подизпълнители. Всяко неизпълнение на законовите изисквания и 

договорни условия от страна на подизпълнителя, ангажират пряко отговорността на основния 

изпълнител (купувач) по договора. 

Другите изисквания за подизпълнителя/те, на които последните трябва да отговарят, са 

посочени в утвърдените тръжните условия. 

12.2. Изискванията на т. 10 от настоящата заповед се отнасят и за подизпълнителя, когато 

участникът е заявил ползването на такъв. Участник, декларирал съгласие за участие в 

процедурата, като подизпълнител за обекта, няма право да подава самостоятелна оферта за 

участие в процедурата за същия. В случай, че комисията установи такова обстоятелство, офертата 

на съответния участник – заявил участие, като подизпълнител, същият се отстранява от 

последващо участие в процедурата за обекта. 

13. Оглед на насажденията, от които ще се предоставя дървесината – предмет на търга, може 

да се извършва до 16,00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден, предхождащ 

деня на провеждане на процедурата, включително, в присъствието на представител на 

съответното ТП „ДГС Кости”. Огледът да се извършва с транспорт на кандидата и всички разходи 

за негова сметка. 

14. Да се осигури свободен и безплатен достъп до тръжната документация, чрез 

публикуването й на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures в раздел "Процедури", по 

партидата на ТП „ДГС Кости“, от където същата може да бъде изтеглена. 

Документацията може да бъде и закупувана всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа от 

касата на ТП „ДГС Кости”, адрес: с. Кости, община Царево, ул. „Хан Аспарух” № 1, 

административна сграда на ТП „ДГС Кости“, с краен срок до 9,00 часа на 15.01.2021 г., 

включително. Цената на документацията е в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева без включен 

ДДС, които са невъзстановими. Цената може да се заплати и по банков път по сметката на ТП 

„ДГС Кости“. Тръжните документи се получават от деловодството на ТП „ДГС Кости“, след 

представяне на платежен документ за закупуването им. 

15. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи за участие в търга за обект № 

2101, да се приемат (регистрират) в деловодството на ТП „ДГС Кости”, адрес: с. Кости, община 

Царево, ул. „Хан Аспарух” № 1, административна сграда, всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 

часа, с краен срок до 9,30 часа на 15.01.2021 г. Документите да са представени и комплектувани, 

съгласно тръжните условията. Регистрацията да се осъществява лично или чрез упълномощен от 

участника представител. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена 

цялост. Върху плика да се посочват името на кандидата, неговият адрес за кореспонденция – 

телефон, факс и електронен адрес за съобщаване на заповедта за определяне на купувач или 

прекратяване на търга, предметът на търга и номера (№) на обекта. 

Всеки участник има право да подаде само едно заявление за участие в търга за обекта. 

16. Търгът да се проведе на 15.01.2021 г. от 10,00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на ТП „ДГС Кости“ 

17. Търгът да се проведе по реда на чл. 65 във връзка с чл. 15 и сл. от Наредбата. 

18. За спечелил търга за дървесината от обекта да се обяви участникът, който е предложил 

най-висока цена.  

19. Търгът с тайно наддаване завършва със заповед за обявяване на класирането на 

участниците на първо и второ място и определяне на купувач или за прекратяване на търга, която 

се издава в тридневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава в срока 

http://www.uidp-sliven.com/procedures
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и по реда на чл. 61 от АПК на заинтересованите лица. Същата се публикува и на интернет 

страницата на ТП „ДГС Кости”/ЮИДП ДП. 

20. Търгът да се прекрати при условия и ред, съгласно Наредбата и тръжните условия. 

21. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на процедурата, 

която е неразделна част от настоящата заповед и съдържа: 

- препис от настоящата заповед; 

- проект на договор; 

- технологични планове; 

- условия за провеждане на търга, включително заявление за участие и декларации по 

образец, ред за провеждане на процедурата, основанията за отстраняване от участие и други 

изисквания. 

22. Определям лице за контакт при ТП „ДГС Кости”: инж. *** на длъжност: „зам.-

директор“, тел: +359 876434370, на който участниците могат да получават допълнителна 

информация, както и на електронен адрес: e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com  

23. Настоящата заповед и утвърдената документация за провеждане на търга с тайно 

наддаване да се публикува най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на 

документите за участие в процедурата на интернет страницата на ТП „ДГС Кости”/ЮИДП ДП и 

да се постави на видно място в сградата на стопанството. 

24. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора при ТП „ДГС Кости”. 

Неразделна част от настоящата заповед е приложение № 1. 

 

 

 

          ***/П/…                                             

 

ИНЖ. ***  

Директор на ТП „ДГС Кости” 

*** - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 

2016/679. 
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