
 

 
 

 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ 09-02-10/04.12.2015 год. 
 
 

На основание чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 3 и 4 и 
чл. 38 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) и на основание Заповед № РД-07-691/13.11.2015 
год. на директора на Югозападно държавно предприятие 

 
 

НАРЕЖДАМ: 
 
 

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина 
от обекти на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” 
по обособени позиции (обекти), както следва: 

 
1.1. ОБЕКТ № 1601-1: 
 
1.1.1. Предмет, място на изпълнение, количество: 
1.1.1.1. Продажба на прогнозни количества дървесина в Обект № 1601-1, подотдел 12б, 

землище на с. Ребро, общ. Брезник. 
1.1.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове 

е следното: 
 

Категории дървесина и 
сортименти  Дървесен вид  Количество, 

пл. куб. м 

Начална цена, 
лв. без ДДС/ 

пл. куб. м 

Обща стойност, 
 лв. без ДДС 
(к. 3 по к. 4) 

1 2 3 4 5 
ЕДРА        

в т.ч. Трупи II кл. бб 3 73.00 219.00 
в т.ч. Трупи II кл. чб 94 68.00 6392.00 

СРЕДНА       
в т.ч. Трупи IІI кл. бб 8 62.00 496.00 
в т.ч. Трупи IІI кл. чб 91 57.00 5187.00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА  196   12294.00 
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 615 
 

1.1.2. Срок за изпълнение: 30.06.2016 год.  
 
1.2. ОБЕКТ № 1602-1: 
 
1.2.1. Предмет, място на изпълнение, количество: 
1.2.1.1. Продажба на прогнозни количества дървесина в Обект № 1602-1, подотдел 160а, 

землище на с. Кошарево, общ. Брезник. 



1.2.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове 
е следното: 

 

Категории дървесина и 
сортименти  Дървесен вид  Количество, 

пл. куб. м 

Начална цена, 
лв. без ДДС/ 

пл. куб. м 

Обща стойност, 
 лв. без ДДС 
(к. 3 по к. 4) 

1 2 3 4 5 
ЕДРА        

в т.ч. Трупи I кл. чб 7 78.00 546.00 
в т.ч. Трупи II кл. чб 307 68.00 20876.00 

СРЕДНА       
в т.ч. Трупи IІI кл. чб 141 57.00 8037.00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА  455   29459.00 
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 1473 
 

1.2.2. Срок за изпълнение: 30.08.2016 год. 
 
ІІ. Гаранциите за участие са парични суми, платими по сметката на Югозападно 

държавно предприятие - IBAN: BG63BUIB98881029328200, BIC: BUIBBGSF, “Сибанк” ЕАД, 
клон Благоевград. 

Гаранцията за участие за съответния обект следва да е постъпила по банковата сметка не 
по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на търга. 
При провеждане на търга на втора дата крайният срок е до 16.00 часа на последния работен ден 
преди втората дата на провеждането му.  

В платежното нареждане, отделно за съответния обект, кандидатът задължително 
посочва, че същото се отнася за гаранция за участие, наименованието на стопанството, вида 
процедура, номер на обект и своя ЕИК по Закона за търговския регистър (алтернативно данни 
за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 
кандидат в процедурата е чуждестранно лице). 

 
ІІІ. Категориите и сортименти дървесина са определени по Български държавен стандарт 

/БДС/. 
 
ІV. Кандидатите могат да правят оглед на обект всеки работен ден от 09.00 до 16.00 

часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на 
търга. При провеждане на търга на втората дата крайния срок за оглед е до 16.00 часа на 
последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Огледът се извършва по 
предварителна заявка до Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник” от 
един работен ден и след представен документ за заплатена документация. Разходите за оглед на 
обект са за сметка на кандидата. 

 
V. Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от интернет 

страниците на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник” и 
Югозападно държавно предприятие, като кандидатът е длъжен да заплати цената й в размер на 
6 лева с ДДС по сметката на Югозападно държавно предприятие - IBAN: 
BG33CECB979010F1336400, BIC: CECBBGSF, “Централна кооперативна банка” АД, клон 
Благоевград, не по-късно от 16.00 часа на предпоследния работен ден преди първата дата за 
провеждане на търга. При провеждане на търга на втора дата крайният срок е до 16.00 часа на 
предпоследния работен ден преди втората дата на провеждането му. 

В платежното нареждане кандидатът задължително посочва, че същото се отнася за 
документация за участие, наименованието на стопанството, вида процедура, номер на обект/и и 
своя ЕИК по Закона за търговския регистър (алтернативно данни за търговската регистрация 
съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е 
чуждестранно лице). 



Документацията за участие в процедурата може да бъде получена и на хартиен носител 
срещу предоставяне на копие от платежното нареждане всеки работен ден в административната 
сграда на Югозападно държавно предприятие, офис София, на адрес: гр. София, ул. Аксаков № 
14, ет. 2, ст. № 203, не по-късно от 16.00 часа на предпоследния работен ден преди първата дата 
за провеждане на търга. При провеждане на търга на втора дата крайния срок за получаване е 
до 16.00 часа на предпоследния работен ден преди втората дата на провеждането му. 

 
VI. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата. 
До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски дружества), 

заплатили документация за участие, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните 
изисквания: 

6.1. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.  
6.2. Да не са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и 

да не са свързани с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен 
ако за тях се прилага изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

6.3. Да имат седалище и адрес на управление на територията на община Брезник и да са 
подали в срок заявление в Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник” 
по смисъла на чл. 38, ал. 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

6.4. Да имат регистриран обект за преработка на дървесина на територията на община 
Брезник и наличие в него на мощности за преработка на дървесината. 

 
Кандидатите могат да подават оферти за един или повече обекти.  
 
VII. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни. 
 
VIІІ. Критерий за избор на купувач – „най-висока предложена цена”.  
Кандидат, предложил цена, по-ниска от началната, се отстранява от участие. Достигната 

обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти. 
 
IX. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата 

стойност на обекта в една от следните форми: 
- парична сума, внесена по сметката на Териториално поделение “Държавно горско 

стопанство – Брезник” - IBAN: BG05CECB979010G1625500, BIC: CECBBGSF, “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Перник; 

- банкова гаранция, учредена в полза на Териториално поделение “Държавно горско 
стопанство – Брезник”. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата 
следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Териториално 
поделение “Държавно горско стопанство – Брезник”. 

 
Х. Условия за плащане на цената и транспортиране на дървесината: 
- Спечелилият търга заплаща при подписване на договора авансова вноска в размер на 

14% от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС. След 
транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите 
плащания на дървесина се извършват на авансови вноски в размер, определен от купувача. 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник” издава превозни билети за 
транспортиране на дървесината, след представяне на документ от купувача, удостоверяващ 
извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от купувача 
вноски; 

- Плащането се извършва по банкова сметка на Териториално поделение “Държавно 
горско стопанство – Брезник” - IBAN: BG05CECB979010G1625500, BIC: CECBBGSF, 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Перник; 

- Дървесината се транспортира в срока на договора, но не по-късно от 14 дни от 
получаване на покана от продавача за транспортиране от временен склад. След изтичане на 
този срок купувачът на дървесината дължи магазинаж в размер на 0.4% от стойността й за 



всеки ден, в който не бъде транспортирана, но не повече от 10% от стойността на същата 
дървесина, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на Продавача. 

 
XI. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в административната 

сграда на Югозападно държавно предприятие, офис София, на адрес: гр. София, ул. Аксаков № 
14, ет. 2, ст. № 203, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за 
провеждане на търга. При провеждане на търга на втора дата крайния срок за подаване е до 
16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. 

Офертата може да бъде подавана и чрез куриер, като и в този случай кандидатът следва 
да осигури реалното й постъпване в срока определен за подаване на офертите. Продавачът не 
приема за участие в процедурата и връща незабавно оферти, които са представени след 
изтичане на крайния срок за подаване. 

 
XII. Място, дата и час за провеждане на процедурата:  
Първа дата - 15.12.2015 год. - в 13.40 часа в административната сграда на Югозападно 

държавно предприятие, офис София, на адрес: гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 5. 
Търгът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато в срока, определен 

със заповедта за откриване на търга, няма подадена нито една оферта или нито една от 
офертите не отговаря на предварително обявените условия. 

Втора дата - 21.12.2015 год. - в 15.15 часа в административната сграда на Югозападно 
държавно предприятие, офис София, на адрес: гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 5. 

 
ХІIІ. За информация: Териториално поделение “Държавно горско стопанство – 

Брезник”, тел. 07751/3888, лице за контакти: инж. Петя Стамова – заместник-директор. 
 
ХІV. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в процедурата, 

която съдържа: 
 

 Копие от Заповед № 09-02-10/04.12.2015 год. за откриване на процедурата; 
 Условия за участие в процедурата 
 Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - Приложение № 1 
 Сведения за кандидата по образец - Приложение № 2 
 Ценова оферта по образец - Приложение № 3 
 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „в” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП по образец - Приложение № 4 
 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП по образец - Приложение № 5 
 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 т. 3, б. „е” и „ж” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП по образец - Приложение № 6 
 Декларация по чл. 3, т. 10 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 
Приложение № 7 

 Декларация за наличие на обект за преработка на дървесина по образец - 
Приложение № 8 

 Проект на договор 
 

 
 
 
 
 
 

Директор: __________________________ 
(инж. Петър Савев) 


