МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-20/12.02.2021 година
гр. Нова Загора
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, предложение първо, чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 и чл. 74а 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” /в сила от 06.12.2011
г., приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ. бр.96 от6 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ.
бр.90 от 16 Ноември, 2012г, бр. 96 от 02.12.2016г., изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от
07.07.2017г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила от 29.03. 2019 г./, наричана по-долу за
краткост „Наредбата”, чл. 172, ал. 2, от ЗГ, във връзка със заповед № РД-10-251/26.11.2020
година на директора на ЮИДП ДП (за оправомощаване),
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе електронен таен търг с еднократно ценово предложение за
предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски
територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно
държавно предприятие” ДП (ЮИДП ДП).
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 № 2103 К НЗ – горски територии, държавна собственост,
стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС
Нова Загора”;
Предметът на търга е единен – без обособени позиции. Участниците наддават за цена
обща за целия обект. Процедурата да се проведе по реда на глава трета, раздел III от Наредбата
и съгласно утвърден от директора на ЮИДП ДП график – Приложение № 1, неразделна част от
настоящата заповед, в който 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 773 м3, съгласно приложение
№1.
5. Срок 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 № 2103 К
НЗ в размер на 1699,65 лева (хиляда шестстотин деветдесет и девет лева и шейсет и пет
стотинки).
Гаранцията за участие за обекта да се представи единствено под формата на парична
сума, внесена по банковата сметка на ТП „Държавно горско стопанство – Нова Загора” – IBAN:
BG58STSA93000022420596, BIC: STSABGSF в Банка ДСК – клон Нова Загора. В банковото
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бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за участие следва
реално да е постъпила по сметката на ТП „ДГС Нова Загора”до края на последния работен
ден, предхождащ 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.
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 Нова
Загора”. 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 местна или чужда банка с формат на
гаранцията МТ – 760 или МТ – 799, учредена в полза на ТП „ДГС Нова Загора” 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, под която участниците не могат да правят
предложения за цена, за обект № 2103 К НЗ в размер на 33993,00 лева (тридесет и три
хиляди деветстотин деветдесет и три лв.), 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. Определям следните условия за получаване, срокове и начин на заплащане на
дървесината:
8.1. Дървесината се получава след предварително заплащане на дървесината 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.
8.2. 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 Нова
Загора”. 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 или неговото анексиране.
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.
8.3. Транспортирането на дървесината от обекта, съответно от ТП „ДГС Нова Загора” –
да се осъществява при условия и по ред, посочени в проекта на договора за покупко-продажба.
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9. 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“;
- До участие в електронния търг се допускат физически лица, юридически лица или
еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответния
продавач и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" – "з", а при продажба на
стояща дървесина на корен по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" – "и", за което се подава декларация
по електронен път като сканиран документ или подписана по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис. 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. 18, ал. 1 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.
10. На основание чл. 52, ал. 3 от наредбата, НЕ 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.
11. 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 – Нова Загора" Огледът да се извършва с транспорт на кандидата и всички разходи
за негова сметка.
12. Ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие:
12.1. Електронният търг ще се проведе на 01.03.2021 г. с начален час: 11:00 ч. в
административната сграда на ТП „ДГС- Нова Загора”, гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” 73, на
онлайн платформа за пряк достъп: http://auction.uidp-sliven.com. Участието в електронния търг
е не присъствено за участниците и се осъществява посредством електронна Система за участие
в търга онлайн платформата. Достъпът до системата се осъществява съгласно разпоредбите на
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„ЮИДП” ДП Сливен;

12.2. Участниците могат да се регистрират всеки ден от обявяването на търга до 23:59
ч. на последния ден, предхождащ търга, използвайки Системата за участие;
13. Ден и час за откриване на повторен електронен търг при възникване на технически
проблем от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг: 02.03.2021 г. с
начален час 11:00 ч.;
14. Времеви интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение: достъпът до
ценовото предложение се осигурява от участниците получили електронно съобщение, в
рамките на 1 /един/ час, считано от началния час на търга;
15. Срок на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата
на получаване на предложенията. Той може да бъде удължаван за класираните кандидати до
момента на сключване на договора;
16. Критерии за класиране на офертите: Най-висока предложена цена. Класирането на
участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът,
предложил най-висока цена. Реда и начина за провеждане на търга и класирането е съгласно
наредбата и условията провеждането на търга.
17. Всеки участник има право да подаде само една ценова оферта за обекта;
18. Участниците в електронния търг могат да изтеглят документацията от интернет
страницата на ТП "ДГС – Нова Загора": http:// dgsnovazagora.uidp-sliven.com/e-procedures
без заплащане или да я закупят от касата на в ТП „ДГС- Нова Загора”, гр. Нова Загора, ул.„
Петко Енев” №73 всеки работен ден от датата на публикуването и до 16:00 ч. на последния
работен ден, предхождащ търга, срещу заплащане на невъзстановими 5,00 лв. (пет лева) без
ДДС, които се внасят в брой в касата;
19. Разноски по процедурата: разходите, свързани с изготвянето и подаването на
предложенията са за сметка на участника. Продавачът при никакви условия не участва в тези
разходи, независимо от изхода;
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. Настоящата информация да бъде публикувана на интернет страницата на ТП „ДГС –
Нова
Загора”, на електронната платформа, на която се провежда търга: http://auction.uidpsliven.com в 15
/петнадесет/ дневен срок преди крайния срок за подаване на документи за участие,
съгласно изискванията на чл. 74а, ал. 6 от Наредбата;
23. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й -по
административен ред, съгласно чл. 84 от АПК чрез ТП „ДГС – Нова Загора“ до "ЮИДП" ДП
Сливен или по съдебен ред, съгласно чл. 149 ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС – Нова Загора“ до
Административен съд гр. Сливен;
24. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Петьо Киров – зам. - директор
на ТП ”ДГС-Нова Загора”
Неразделна част от настоящата заповед е приложение № 1.

ИНЖ. ГАНЧО ПЕТРОВ:/п/,/п/**заличена информация,съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС – НОВА ЗАГОРА”4

