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З А П О В Е Д  

 № РД-10-26/19.02.2021 г. 

 

 На основание чл.66, ал.1, т.1 и във връзка с чл.66, ал.2, т.2 от „Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ /изм. в ДВ, бр.26 

от 29.03.2019г./ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Откривам процедура търг с тайно наддаване на прогнозни количества дървесина по 

реда на чл.69, ал.1 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“ /изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019г./, 

находяща се на временни складове на територията на ЮИДП, ТП „ДЛС Тополовград“ 

II. Утвърждавам документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 

прогнозни количества дървесина по асортименти при следните условия: 

a. Наименование и адрес: ЮИДП, ТП „ДЛС Тополовград“, гр. Тополовград, ул. 

„Александър Стамболийски“ 17, e-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com 

b. Определям размера на гаранцията за участие в търга:       

за обект 2121 – 430,60 лв. /четиристотин и тридесет лева и 60 ст./, 

представена единствено под формата на парична сума по сметка на ТП „ДЛС 

Тополовград“ – BG 93 CECB979010Е9758100; BIC:CECBBGSF при ЦКБ АД - 

клон Ямбол. Крайния срок за постъпване на гаранцията за участие е до 17:00 часа 

на деня, в който изтича срока за подаване на предложенията, за всеки от обектите. 

В гаранциите за участие задължително се описват номерата на обектите, за които 

са внесени. 

c. Обект и обем на дървесината – предмет на процедурата: 

 

Отдел Кат. Сортимент Д. вид Количество 
Нач. 
цена 

Иглолистни 

17а Едра 
Трупи за бичене > 30 см. Черен 

бор 
чб 2.00 88.000 

17а Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 Черен 

бор 
чб 15.00 85.000 

Общо: Отдел: 17а 17.00 1451.00 

Иглолистни 

17ж Едра 
Трупи за бичене > 30 см. Черен 

бор 
чб 5.00 88.000 
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17ж Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 Черен 

бор 
чб 62.00 85.000 

Общо: Отдел: 17ж 67.00 5710.00 

Иглолистни 

323г Едра 
Трупи за бичене > 30 см. Черен 

бор 
чб 2.00 88.000 

323г Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 Черен 

бор 
чб 15.00 85.000 

Общо: Отдел: 323г 17.00 1451.00 

Общо: О Б Е К Т 2121 101.00 8612.00 

 

d. Начална цена на обекта: 

за обект 2121 – 8612,00 лв. /осем хиляди шестстотин и дванадесет лева/ без 

ДДС. 

e. Срок на изпълнение 01.06.2021г. 

f. Условия за допускане на участниците до участие: 

- Всички заинтересовани участници могат да подават ценови предложения за 

определения обект. 

- В процедурата могат да участват физически лица, когато закупуват дървесината за 

лична употреба без право на продажба. 

- Участниците не могат да ползват подизпълнители. 

- Участниците не могат да участват в процедурата при налични задължения към ТП 

„ДЛС Тополовград“ или към ЮИДП – гр. Сливен. 

- Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в процедурата трябва 

да се придържа точно към обявените от Продавача условия. 

- До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки 

участник може да ги оттегли, промени или допълни. 

g. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за 

изпълнение на договора е в размер на 10 % от стойността на достигната най-

висока цена за обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 

форми: 1.парична сума, внесена по сметка на продавача. 2. Банкова гаранция, 

учредена в полза на продавача със срока на валидност 30 дни след изтичане на 

срока на договора, учредена в полза на Продавача, като се посочва, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от Продавача. Когато определеният 

за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична 

сума, внесена от него гаранция за участие служи за пълно или частично 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. Участникът 

спечелил търга сам избира формата на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

h. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 с 

краен срок за завършване на огледа до 16:00 часа на 08.03.2021 г. в присъствието 

на представител на ТП „ДЛС Тополовград“. Разходите за огледа са за сметка на 

участниците. 

i. 20 % от цената на дървесината, включена в съответния пакет се заплаща 

авансово, най-късно в деня на подписване на договор за покупко – продажба. 

Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ТП „ДЛС Тополовград“. 

j. Тръжната документация за участие в търга се получава от деловодството на ТП 

„ДЛС Тополовград“ всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа с краен срок до 16:00 

часа на 08.03.2021 г. Цената на документацията е на стойност 10,00 лв. /десет 

лева/ без ДДС и се заплаща в касата на ТП „ДЛС Тополовград“ или може да се 



 

изтегли без заплащане, съгласно чл.9в, ал.2 от Наредбата от интернет страницата 

на ТП „ДЛС Тополовград“. 

k. Търгът с тайно наддаване да се проведе в административната сграда на ТП „ДЛС 

Тополовград“ от 14:00 часа на 09.03.2021 г.  

l. Офертите за участие в търга се подават в деловодството на ТП „ДЛС 

Тополовград“ всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа с краен срок до 17:00 часа 

на 08.03.2021 г.  

m. Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за подаване на офертите.  

n. Критерий за класиране на офертите е най–висока предложена цена. 

o. Определям тридневен срок за работа на назначената от мен комисия за 

провеждането на търга с тайно наддаване и след приключването й да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. Търгът с тайно наддаване завършва със 

заповед на Продавача за определяне на купувач или за прекратяване на търга, 

която ще бъде издадена в тридневен срок от утвърждаването на протокола на 

комисията и ще бъде съобщена по реда на чл.61 от АПК. Същата ще бъде 

публикувана на интернет страницата на ЮИДП и на ТП „ДЛС Тополовград“. 

p. Договорът със спечелилия търга участник се сключва в 14-дневен срок от влизане 

в сила на заповедта за определянето на участник , за купувач на дървесината или 

когато е допуснато предварително изпълнение от съобщаването на заповедта. 

При отказ от страна на спечелилия обекта участник да сключи договор в срока , 

посочен по-горе , внесената гаранция за участие не се възстановява , възложителят 

издава заповед, с която определя за изпълнител класирания на второ 

място/чл.35,ал.10/.Ако и той откаже сключването на такъв договор , то органът 

издал заповедта за одобряване на класирането прекратява процедурата с надлежна 

заповед и открива нова по съответния ред. В този случай отказалият се да сключи 

договор участник губи своята гаранция за участие. 

В договора задължително се включват всички условия , при които е спечелен 

обектът. Договор се сключва при представяне на документ за внесена или 

учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 10% от достигнатата най-висока цена / 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/; свидетелство за съдимост на 

членовете на управителния орган на търговеца/актуално/,респективно на 

физическото лице. 

Договорът не се сключва с участник определен за изпълнител , който има парични 

задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган и има парични задължения към съответното ДП. 

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който в пет дневен 

срок от влизане в сила на заповедта за утвърждаване на класирането и определяне 

на изпълнител или от издаването й, когато е включено разпореждане за 

предварително изпълнение не представи документи доказващи обстоятелствата 

по чл. 35, ал.5. 

q. Определям лице за контрол по изпълнение на заповедта: инж. Я. Малинова – зам. 

директор в ТП „ДЛС Тополовград“, телефон: 0886526860. 

r. Купувачът , с който се сключи договор за покупко-продажба на прогнозно добити 

количества дървесина от временен склад се задължава да поддържа при извоза и 

превоза на дървесината горско пътната мрежа в добро проходимо състояние. 



 

s. Настоящата заповед да се публикува най-малка в 15/петнадесет/ дневен срок, 

преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата на ЮИДП ДП 

– Сливен и на ТП „ДЛС Тополовград“. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд , съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на таблото за обяви в ТП „ДЛС 

Тополовград“. 

 

 

 

 

Директор ТП “ДЛС Тополовград“:…………П………….. 

 /инж. Н.Лафчиев / 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

 


