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У С Л О В И Я  З А  П Р О В Е Ж Д А Н Е   Н А  П Р О Ц Е Д У Р А ТА 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 

1. ПРЕДМЕТЪТ НА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 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 (отдел, подотдел – 17: ц; 

34: а; 51: т; 60: в, д, л, ф; 93: б; 94: г, м; 153: ф; 207: б, ж; 208: а, в) горска територия, държавна 

собственост, стопанисвана от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”, съгласно Приложение № 1, неразделна 

част от Заповед № РД-10-224/30.12.2020 г. за откриване на търга с тайно наддаване, във връзка 

със Заповед № РД-10-251/26.11.2020 година на Директора на ЮИДП ДП за оправомощаване. 

Процедурата – търг с тайно наддаване, се провежда по реда на глава трета, Раздел I 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”, и съгласно утвърден от директора на ЮИДП ДП, гр. 

Сливен график за продажба и Приложение № 1 – неразделна част от заповедта за откриване на 

процедурата, в който е определен обемът на продаваната прогнозна дървесина в обекта, отдели, 

подотдели, дървесни видове, категории дървесина и цени за 2021 г. 

Количествата дървесина от обекта са прогнозни. При наличие на разлики между 

количествата действително добита дървесина и посочените в тръжната документация, 

заплащането ще се извършва от купувача на реално добитото количество дървесина. 

При продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен – предмет на търга, се 

прилага Български държавен стандарт (БДС). Сечта, окастрянето и разкройването да се 

извършват в сечището със задължение да се извлекат най-ценните сортименти и да не се допуска 

похабяване на дървесината. 

Прогнозните количества стояща дървесина на корен, включени в обектите, респективно 

съставляващите ги насаждения, ще бъдат периодично добивани и извозвани на временни 

складове с местоположение, определено съгласно утвърдени технологични планове за добив на 

дървесина, съгласно чл. 53 от Наредба № 8 от 01.09.2017 г. за сечите в горите в териториалния 

обхват на ТП „ДГС Кости”. 

При изпълнение на дейностите по добив на дървесина, купувачът, съответно 

подизпълнителя/те, следва да изпълняват разпоредбите на Правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд в горските територии (утвърдени със Заповед № РД-09-354/08 април 

2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите – публикувани в ДВ, бр. 38 от 10 май 

2019 г.). 

Правно 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 и ал. 2 от Наредбата. 

2. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 31.12.2021 г. 

3. Обем на продаваната стояща дървесина на корен: 

3.1. Годишният обем на дървесината от обекта за 2021 г. е 1818 м3, съгласно приложение 

№1. 
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4. Началната тръжна цена на дървесината, под която участниците не могат да предлагат, е 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. 

5. За спечелил търга за дървесината от обекта се обявява участникът, който е представил 

оферта с най-висока цена. 

6. 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 ТП „ДГС Кости“. Огледът да се извършва с транспорт на кандидата и всички разходи са за 

негова сметка. 

 

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

За участие в процедурата участникът прилага в офертата си заявление за участие по 

образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, 

номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 

235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подписването на 

заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на търга. 

1. Участникът за участие в процедурата, следва: 

1.1. Да отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредбата”, а именно: 

1.1.1. да е внесъл гаранция за участие в търга за обекта; 

1.1.2. 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; 

1.1.3. да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.1.4. да не е в производство по ликвидация; 

1.1.5. 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 „Югоизточно държавно предприятие” ДП и с директора на ТП „ДГС Кости". 

1.1.6. да не е сключил договор с лице по чл. 68 от „Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”; 

1.1.7. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.1.8. да няма парични задължения към държавата и към „Югоизточно държавно 

предприятие” ДП гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

1.1.9. заедно с посочените от него подизпълнител/и да отговаря на техническите и 

квалификационните изисквания за извършване на дейността; 

1.1.10. Изискванията по т. 1.1, с изключение на т. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 и 1.1.8 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. 

1.2. Участникът следва да бъде търговец, по смисъла на търговския закон или ЕТ, който да 

отговаря на условията за участие и да бъде регистриран в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и 

притежаващ удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина.  

1.3. Участникът следва да представи копие от договор с лице вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 241 от ЗГ за съответната дейност. 

1.4. Участникът следва да отговаря на минималните технически изисквания и да разполага 

с работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на добив 

и преработване на дървесина в обекта си по чл. 206 от ЗГ. Участникът следва да разполага със 

собствен обект по чл. 206 от ЗГ, във вр. с чл. 47, ал. 6 от Наредбата и със съответните мощности 

(за преработка на дървесина), в който е преработил в предходната година не по-малко количества 



3 

 

дървесина от тези, които са предмет на настоящия търг, като последното изискване не се прилага 

за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата, съгласно настоящите условия. 

Техниката (работното оборудване) следва да бъде регистрирана, съгласно българското 

законодателство и тези условия.  

1.5. В процедурата могат да участват търговци, които притежават документ за съответствие 

с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по 

добив и преработка на дървесина.  

3. Участниците трябва да отговарят на изискванията, определени в заповедта за откриване 

на търга и в настоящите условия, да са внесли гаранция за участие и да са представили към 

заявлението си за участие всички изискуеми документи. 

4. При подготовка на документите си всеки участник трябва да се придържа точно към 

настоящите условия, обявени от органа открил търга. 

5. До изтичане на срока за подаване на документите за участие всеки участник може да ги 

промени, допълни или оттегли. 

6. Всеки участник в търга има право да представи само едно заявление за участие. 

7. Всяко заявление задължително съдържа изискуемите по чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 

документи и тези от настоящите условия изписани на български език, а офертата трябва да 

отговаря на условията на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 

8. На основание т. 11 от Заповедта за откриване на търга, участникът може да заяви 

ползване на 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 да разполага със собствен обект по 

чл.206 от ЗГ, във връзка с чл. 47, ал. 6 от Наредбата. 

Когато участникът предвижда използването на подизпълнител/и, същите следва да 

отговарят 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 квалификационните изисквания за извършване на дейността, посочени 

от органа открил търга за основния участник. Изискванията трябва да покриват по брой и вид 

заедно обявения 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. В този случай това обстоятелство се отбелязва в офертата и 

за всеки посочен подизпълнител се прилагат документите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата. В 

случай, че участникът предвижда дейността по сеч, извоз, разкройване и рампиране на добитата 

дървесина да се извършват на 100% с подизпълнител/и, същият не е задължен лично да отговаря 

на минималните технически изисквания, посочени в раздел ІV, т. 1 от настоящата документация. 

В този случай участникът представя изискуемите документи само за съответният подизпълнител. 

Участникът посочва в декларация по приложение № 8 вида и дела, изразен в процентно %-

отношение, на работата, която подизпълнителят/те ще изпълнява/т, като обявения подизпълнител 

в декларация по приложение № 9 изразява писменото си изрично съгласие за участие като такъв. 

Документите, които доказват, че обявеният/те подизпълнителят/те отговаря/т на всички 

изисквания поставени от продавача, за извършване на съответната дейност се представят от 

основния участник, като приложения към декларацията по приложение № 8. 

Когато след сключване на договора се установи, че подизпълнителят не отговаря на 

изискванията поставени от продавача, спрямо основния изпълнител (купувач) по договора, или в 

последствие на настъпила промяна подизпълнителя не отговаря на същите изискания, тези 

обстоятелства са самостоятелни основания за прекратяване на договора. Всяко неизпълнение на 
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законовите изисквания и договорни условия от страна на подизпълнителя, ангажират пряко 

отговорността на основния изпълнител (купувач) по договора. 

Задължително условие на провежданата процедура: Търговец декларирал съгласие за 

участие в процедурата, като подизпълнител, няма право да подава самостоятелно заявление за 

участие в търга (процедурата). В случай, че комисията установи такова обстоятелство 

съответния участник, заявил участие като подизпълнител се отстранява от последващо 

участие в процедурата. 

 

ІІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

1. Достъпът до документацията за участие в търга е свободен и безплатен, като същата е 

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

на ТП „ДГС Кости“, от където 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. 

2. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5% от началната стойност на обявеното 

количество дървесина за 2021 г., изразена в абсолютна стойност, за обект № 2101 е в размер на 

3690,00 (три хиляди, шестстотин и деветдесет) лева. 
Гаранцията за участие за обекта се представя 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. 

3. Спечелилият търга за обекта участник, при сключване на договора, представя гаранция 

за изпълнение на договора в размер на 10% (десет на сто) от достигнатата на търга цена, като 

същата се представя в една от следните форми по избор на продавача: 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Органът открил търга, съответно продавачът освобождава и задържа гаранциите 

за участие и изпълнение по реда на чл. 31-33 от Наредбата и условията на договора, както 

следва: 

3.3.1. Гаранциите за участие се освобождават на: 

- 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 органа 

открил търга за определяне на купувач; 

http://www.uidp-sliven.com/procedures
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- класираните на първо и на второ място – след сключването на договора; 

- обжалващия заповедта на органа открил търга за определяне на купувач – в срок 5 

работни дни от приключване на производството по обжалване. 

3.3.2. При прекратяване на процедурата гаранциите за участие на всички участници се 

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

открил търга освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

3.3.2.1. Гаранцията за участие се задържа, когато участникът определен за купувач: 

- не изпълни задължението си да сключи договор; 

- не представи документите по чл. 35, ал. 5 в определения срок. 

3.3.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от продавача при изпълнение 

на договорните задължения (заплащане на всички суми по настоящия договор и след 

окончателно транспортиране на цялото количество действително добита дървесина) в срок 10 

работни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни 

протоколи за обекта, а при добив на дървесина – в срок 10 работни дни след съставяне на 

констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на 

посочения срок продавачът дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие. 

Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на 

неустойки се уреждат в договора по чл. 35 от Наредбата. 

4. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на офертата и представянето й.  

 

ІV. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ, ВЕДНО С ИЗИСКУЕМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ. 

1. Участниците трябва да отговарят на минималните технически изисквания и да 

разполагат с работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за 

извършване на добива на дървесината, а именно: 

1.1. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

1.1.1. Да разполага с необходимия минимален брой 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) за сеч, извоз и транспортиране на дървесина, както следва: 

- най-малко 4 (четири) броя бензиномоторни триони (БМТ) за сеч и разкройване на 

дървесина; 

- най-малко 1 (един) брой специализирана техника за извоз на дървесина, съответно 

специализиран горски трактор (или друга техника за извоз, въжени линии и т. н.), за добив на 

всеки 350 куб. м. месечно (това изискване се отнася само за добив за строителна дървесина с 

дължина над 2 м); 

- най-малко 1 (един) брой специализирана техника за направа на временни извозни 

пътища в насажденията. 

Забележка: Продавачът осигурява проходимост на горските пътища в държавните горски 

територии, осигуряваща „достъп до насажденията”, съответно до временните складове, съгласно 

технологичните планове. Наличието или липсата на извозни пътища в насаждението не са част 

(елемент) от „достъпа до насаждението”. 

- да притежават собствени, закупени на лизинг мощности (за преработка на дървесина) 

или наети такива и да са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от 

ЗГ количества дървесина, не по-малко от тези за обекта – предмет на настоящия търг, като 

изискването за количество преработена дървесина не се прилага за търговци, регистрирани в 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на 
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провеждане на процедурата (съгласно чл. 47, ал. 6 от Наредбата), предвид следното легално 

определение: 

Съгласно §1, т. 26 от ДР на Наредбата „Преработка на дървесина” е процес на употреба 

на дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, 

производствата от целулозно-хартиената промишленост, производството на ПДЧ и ПДВ и др. 

крайни продукти, с изключение на продуктите, получени само чрез цепене или дробене. 

1.1.2. Работното оборудване (механизирана техника) трябва да отговаря на изискванията 

на българското законодателство, съгласно ЗДвП, ЗРКЗГТ, Наредба № 1 за контрола и опазването 

на горките територии, Наредба № 20/27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни 

работи, Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, ЗЗБУТ и 

стандарта за горска сертификация, като се използва по начин и при условия, които осигуряват 

безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, както следва: 

За трактори, самоходна горска техника, техника за транспорт и прикачен инвентар: 

- да бъде в добро техническо състояние, което да не позволява изтичане на масло и 

гориво; 

- да бъде оборудван със средства за абсорбиране на петролни продукти; 

- да бъде оборудвана с годен и технически изправен пожарогасител; 

- да бъде оборудвана с GPS система за проследяване – само за техниката за транспорт. 

За преносимата техника (БМТ): 

- да бъдат изправни и обезопасени, като показват равномерен работен режим с 

необходимата мощност и да са снабдени със спирачки; 

- да бъдат в техническо състояние, което да не позволява изтичане на гориво-смазочни 

течности; 

- да използва масло за веригата на растителна основа. 

За автомобилна везна (средство за измерване): 

Избраната автомобилна везната следва да е замерена и да отговаря на изискванията за 

съответствие за точност и достоверност, удостоверени чрез осъществен актуален метрологичен 

контрол, съгласно Закона за измерванията. 

1.2. ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ: 

Да има необходимият минимален брой квалифициран персонал със съответна придобита 

правоспособност за извършване на дейностите, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, по категории, 

съгласно тези условия, за които да има сключени трудови договори, както следва: 

- най-малко 4 (четири) работника за сеч, извоз и разкройване на дървесина; 

- най-малко 1 (едно) лице с правоспособност за управление на техника за извоз на 

дървесина от обекта; 

- най-малко 1 (едно) лице с правоспособност за управление на техника за направа на 

извозни пътища в насажденията; 

- лице по чл. 235 от ЗГ (лицензиран лесовъд за дейността), съответно и за 

подизпълнителя/те. 

1.3. ЗА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) използвани от работниците и 

служителите. 

Участникът декларира в приложение № 4, че разполага с толкова броя комплекти на ЛПС, с 

колкото работници и служители разполага. ЛПС трябва да отговарят на изискванията на 

българското законодателство за качество, съгласно правните предписания на ЗЗБУТ, Наредба №3 

от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите 

при използване на лични предпазни средства на работното място и стандарта за горска 

сертификация, осигуряващи безопасност и опазване на здравето на работниците на работните 

им места, както следва: 
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1.3.1. Защитното облекло да не е с видимо нарушена цялост на материята, и да бъде с 

качество и състав: 

- защитен панталон – за защита срещу механични въздействия – съдържа „вложки“ с 

контрастен цвят и със защита от срязване; 

- сигнално яке – покрито със сигнален цвят. Якето да не бъде с видимо износено и с 

видимо нарушена цялост; 

- сигнална жилетка – да не бъде с видимо нарушена цялост. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът може да осигури за своите работници или само яке или само 

сигнална жилетка. 

- предпазни ръкавици – да не са с видимо нарушена цялост на материята, която да 

позволява допир с открити части на дланта, пръстите и китката на ръката; 

- работни обувки – да бъдат обезопасени с подсилена подметка; с височина покриваща 

глезена на крака с допълнително защитно „бомбе”. 

1.3.2. Работни каски – да не бъдат с нарушена цялост; да бъдат оборудвани с антифони и 

визир; да не бъдат с изтекъл срок на годност от датата на производството им, с оглед 

способността на пластмасовата материя да „старее“. Срокът на годност на пластмасата на 

работната каска е 5 (пет) години. 

2. Заявлението на всеки участник трябва да съдържа, следните изискуеми документи: 

2.1. Заявление за участие (оригинал) – Приложение № 2; 

Когато участник в търга е чуждестранно лице, се представят данни за търговската 

регистрация съгласно националното законодателство на участника; 

2.2. Декларация (оригинал) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата и че е внесена гаранцията за участие – Приложение № 3, като същата се 

представя от лицата, посочени в заповедта за откриване на процедурата и посочени изрично в 

забележката в декларацията. Декларацията се представя и от подизпълнителя (когато е 

приложимо); 

2.3. Декларация за наличие на работно оборудване, технически възможности (мощности за 

преработка на дървесина), наличие на собствен обект по чл. 206 от ЗГ, в който е преработено 

необходимото количество дървесина съгласно изискването на чл. 47, ал. 6 от Наредбата, 

квалифициран персонал и ЛПС – Приложение № 4; 

2.4. Декларация (оригинал) за приемане условията на проекта на договор и за оглед на 

обекта – Приложение № 5; 

2.5. Заверено копие от Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от 

независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина 

/представя се от участника и от подизпълнителя, за дейностите, които ще се изпълняват от него, в 

случай, че ще се ползва подизпълнител/; 

2.6. Заверено копие на Удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от 

ЗГ за добив на дървесина (представя се от участника и/или от подизпълнителя, в случай, че ще се 

ползва подизпълнител); 

2.7. Заверено копие от договор с лице вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от 

ЗГ за съответната дейност – когато участникът е физическо лице, или посочват номера на 

удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

съответната дейност – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Договорът 

се представя и от подизпълнителя (когато е приложимо); 

2.8. Административни сведения (оригинал) – Приложение № 6; 

2.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал) – Приложение № 7; 

2.10. Декларация (оригинал) за ползване на подизпълнител/и (когато е приложимо), 

представена ведно с описаните документи в декларацията по приложение № 9 за всеки 

подизпълнител – Приложение № 8; 
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2.11. Декларация (в оригинал) за съгласие от всеки подизпълнител (когато е приложимо) 

– Приложение № 9. 

Когато участник в процедура е чуждестранно юридическо лице или е посочил 

подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи, 

които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и 

печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала”. 

Към датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява посочените от 

участника данни, включително и за подизпълнителите. 

В случай, че при служебната проверка комисията установи, че даден участник или 

обявен от него подизпълнител не отговарят на изискванията за допускане до участие 

офертата на участника се отстранява от по нататъшно участие. 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ. 

1. Офертата за съответния обект се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или 

от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва, номер на обекта, вида 

на процедурата, наименованието на участника, контакти за връзка. В плика се поставят 

документите, изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. Всички представени документи 

трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език 

различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български 

език. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на ТП „ДГС Кости” на 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. При изготвяне на документите 

си за участие в търга всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от органа 

открил търга условия. 

3. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. 

4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците заявление 

за участие, ведно с документите, които са представени след изтичане на крайния срок за 

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

регистъра на офертите. 

 

VI. МЯСТО И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

1. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 15.01.2021 г. от 10,00 часа в 

административната сграда на ТП „ДГС Кости” в с. Кости, община Царево, ул. „Хан Аспарух” № 

1. 

В случай, че в срока по т. V.2 не е подадена нито една оферта или няма допуснати 

участници до етапа на отваряне на ценовите предложения, същият се прекратява. 

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 Възложителя (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. 
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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 Възложителя 

(продавача) документи по Раздел ІV, както и в другите случаи, посочени в Раздел VІI от тези 

условия. Не се отваря пликът с надпис „Ценово предложение“ на участник, който е отстранен от 

по-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“. 

10 В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията органът открил търга го 

утвърждава, издава заповед, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата на ТП „ДГС 

Кости“/ЮИДП ДП. 

11. Процедурата завършва със заповед на Продавача за: 

- определяне на Купувач, или  

- прекратяване на процедурата 

 

 

VІI. 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 ІV, 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 Възложителя (продавача); 

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

офертата в съответствие с Раздел V, 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 Възложителя 

(продавача) начална цена, не участват в класирането. 
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VІІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА 

Органът, открил търга, го прекратява, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

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

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

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

промяна в обстоятелствата; 

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; 

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

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

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

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

1. Продавачът сключва договор със спечелилия участник в 14-дневен срок от: 

1.1. влизането в сила на заповедта за определяне на купувач, или 

1.2. съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато 

предварително изпълнение (когато е допуснато такова). 

2. На основание чл. 52, ал. 4, във вр. с чл. 35, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата, преди сключване на 

договора, участникът трябва да извърши следното: 

В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за обявяването на класирането и 

определянето на купувач, или в същия срок от съобщаване й, когато е допуснато 

предварително изпълнение, участникът следва да представи на органа открил търга всички 

необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които 

е декларирал, а именно: 

2.1. Заверено от купувача извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за 

ДМА, или платежен документ – фактура, или договор за наем, или договор за лизинг, относно 

притежаваната от него собствено, наето или закупено на лизинг работно оборудване и 

мощности, съгласно т 1.1 от раздел IV от настоящите условия, осигуряваща извършване на 

дейността, с приложени доказателства за работна годност както следва: 

(а) За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни 

работи – в сила към датата на провеждане на търга – заверени копия. 

(б) За прикачния инвентар и БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ. 

(в) За личните предпазни средства (ЛПС): 

Заверено от купувача извлечение от балансовите сметки, счетоводните книги или първичен 

платежен документ – фактура, или договор за наем, относно притежаваните от него ЛПС. 

2.2. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на купувача. Справката 

следва да съдържа информация за наетите на трудов договор работници и служители и към нея 

се представят, следните документи: 

- заверено копие на Удостоверението за лицето регистрирано по чл. 235 от ЗГ (лицензиран 

лесовъд за дейността), съответно същото/те лице/а за подизпълнителя/те.  
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- заверено копие на документ за броя на наети работници за преработка на дървесина и 

същите да са заети в производството и да са осигурени лица за настоящата и/или предходна 

година; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, 

ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, или аналогичен документ, доказващ 

правоспособността на работника; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-Г, в 

зависимост от вида на техниката, представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ 

във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, или аналогичен документ, доказващ правоспособността на 

работника. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Правоспособността на персонала да бъде за категория и срок на валидност, съгласно чл. 32, 

ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и 

условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното 

обучение (Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 19 от 

5.03.2019г.) – за срок от 10 години. 

2.3. 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;  

2.4. Заверено копие или оригинал от свидетелство за съдимост на физическото лице или на 

лицата, които представляват съответния продавач (участник), 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. 

Представя се и за подизпълнителя/те, ако ползва такива – когато е приложимо; 

2.5. Заверено копие или оригинал от Удостоверение от органите на Националната агенция 

за приходите (НАП), че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган; 

2.6. Удостоверение от съответната РДГ, от което да е видно, че търговецът има регистриран 

обект по чл. 206 от ЗГ и заверено копие от годишна справка, за предходната година, от дневника 

за преработени количества дървесина в съответния обект, не по-малко от тези за обекта – 

предмет на търга (когато е приложимо за количеството преработена дървесина) – оригинал или 

заверено/и копия. 

Важно: Под израза „съответната РДГ”, следва да се разбира РДГ, на територията на 

която е регистриран обекта по чл. 206 от ЗГ. 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора. При представяне 

на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. Когато са представени копия 

на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния кандидат с текст 

„Вярно с оригинала”. 

Договор не се сключва с участник, който: 

- в установения срок не представи документите, необходими за сключване на договор или 

представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата; 

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

- има парични задължения към ЮИДП ДП, гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган – органът открил търга проверява служебно за наличието на това 

обстоятелство; 
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- не представи изискуемите декларации и въпросници по Закона за мерките срещу 

изпирането на пари – по образци, съгласно „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване 

изпирането на пари и финансирането на тероризма на „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен. 

 

При отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор, органът открил търга 

предлага сключването на договор на участника, класиран на второ място. 

 

ІХ. СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА 

ДЪРВЕСИНА. 

1. Заплащането се извършва по достигнати на търга цени от спечелилия участник в 

проведения търг, на авансови вноски по банкова сметка на съответното ТП „ДГС”. 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. 

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

дървесина по достигнатата на търга цена без ДДС. 

1.2. 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.  

Изтеглянето на натоварената на МПС дървесина се извършва на автомобилна везна в 

обекта на купувача по чл. 206 от ЗГ – когато последният разполага с такава, или на най-близката 

такава, съобразно конкретните условия и взаимен интерес, при условията на взаимно съгласие на 

купувача и продавача или на техните упълномощени представители. 

Избраната автомобилна везна следва да е технически изправна – замерена, и да отговаря на 

изискванията за съответствие за точност и достоверност, удостоверени чрез осъществен актуален 

метрологичен контрол, за съответствие с изискуемия стандарт, съгласно Закона за измерванията. 

3. Транспортиране – при условия и по ред, посочени в проекта на договора за покупко-

продажба. 

 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

За всички неуредени с настоящите условия изисквания за продажба на стояща дървесина на 

корен се прилагат разпоредбите на „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”, Закона за горите и Правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд в горските територии (утвърдени със заповед № РД-09-354/08 април 

2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите – публикувани в ДВ, бр. 38 от 10 май 2019 

г.). 


