
 
 
 
 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ 09-02-11/21.04.2020 год. 
 

 
На основание чл. 74а, във връзка с чл. 74, ал. 1, предл. първо и ал. 2, т. 1 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-07-1162/06.11.2019 год. на 
директора на Югозападно държавно предприятие 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Да се проведе електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на 
корен в Обект № 2037, подотдели: 220в, 220и, землище на с. Забел, общ. Трън, на 
територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”, с прогнозно 
количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, гаранция за участие и срок 
за изпълнение, както следва: 

 

Категории дървесина и 
сортименти 

Дървесен 
вид 

Количество, 
пл. куб. м 

Ед. цена, лв. 
без ДДС за 
пл. куб. м 

Обща стойност, лева 
без ДДС 

ДЪРВА          
в т.ч. ОЗМ бк 188 43,00 8084,00 

в т. ч. Дърва за огрев бк 1838 41,00 75358,00 
ОБЩО   2026   83442,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 4172,00 
СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 835,00 

 
Добитите сортименти дървесина следва да отговарят на Български държавен стандарт 

(БДС).  
Достигнатата при наддаването обща цена се разпределя правопропорционално по 

сортименти 
 
2. Електронният търг с наддаване да се проведе на 12.05.2020 год. с начален 

час 11.45 часа в електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на 
интернет адрес: https://sale.uslugi.io/uzdp. 

При възникване на технически проблем от страна на продавача по време на 
провеждане на електронния търг се провежда повторен електронен търг на 19.05.2020 
год. с начален час 11.45 часа. 

 
3. Срокове за изпълнение: 18 месеца, считано от сключване на договора, от които 

17 месеца за сеч и извоз на дървесина с изключение на периода от 1 февруари до 1 
юли на всяка календарна година.  

3.1 Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за 
тримесечия и минимално количество, както следва: 

 

Подотдел 
Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м 

OБЩО 
I II III IV V VI 

220в - - - - 49 20 69 
220и 360 650 110 - 237 600 1957 

 
3.2. Крайният срок на договора е краен срок за освидетелстване на всички сечища в 

обекта. 
3.3. След изтичане на срока за освидетелстване на сечището за дадено насаждение, 

отсечената дървесина на сечище или временен склад, за която не е съставен предавателно-

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРЪН 

гр. Трън 2460, ул. „Яким Тошков“ № 10,  07731/2136,  07731/3041,  dgs_tran@abv.bg 



приемателен протокол или не е заплатена от купувача, остава в разпореждане на 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” без същото да дължи 
обезщетение за разходите за добива на дървесината. След изтичане на срока за 
освидетелстване на сечището за дадено насаждение, дървесината на временен склад, за 
която е съставен предавателно-приемателен протокол и заплатена от купувача, но 
нетранспортирана с превозен билет, може да се транспортира от купувача, като същият 
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 изтичане на 
срока за освидетелстване на сечището за дадено насаждение, дървесината на временен 
склад, за която е съставен предавателно-приемателен протокол и заплатена от купувача, но 
нетранспортирана с превозен билет, може да се продава от Териториално поделение 
“Държавно горско стопанство – Трън” при условията на чл. 328, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 
Търговския закон, като същото задържа 5% от продажната цена. В срок до един месец след 
изтичане на срока за освидетелстване на сечището за дадено насаждение дървесината се 
продава по цени на временен склад за съответните сортименти дървесина съгласно 
финансовия план на стопанството, след което продажната цена може да се намалява с до 
10% за всеки следващ месец. 

 
4. Гаранция за участие. 
4.1. Гаранцията за участие в търга, посочена в таблицата по т. 1, представлява 

парична сума, платима по сметката на Югозападно държавно предприятие - IBAN: 
BG26UBBS88881000570352, BIC: UBBSBGSF, “Обединена българска банка” АД, клон 
Благоевград. 

4.2. Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката до 16.00 часа на 
08.05.2020 год. 

4.3. В платежното нареждане участникът 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 и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел (алтернативно данни за търговската регистрация съгласно националното 
законодателство в случаите, когато участник в процедурата е чуждестранно лице). 

4.4. Продавачът освобождава гаранциите за участие 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 
продавача за определяне на купувача. 

 класираните на първо и на второ място след сключването на договора. 
 обжалващия заповедта на продавача за определяне на купувач - в срок 5 работни 

дни от приключване на производството по обжалване. 
4.5. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се 

освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. 
4.6. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в процедурата: 
 е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 
 не представи документите по т. 12 от настоящата заповед в определения срок. 
 не потвърди началната цена.  
4.7. При обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо 

и второ място и на обжалващия процедурата се задържат до приключването на 
производството по обжалване. При обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно 
решение за продължаването й от определен етап органът, открил процедурата, изисква от 
участниците в 7-дневен срок да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била 
възстановена. 

4.8. Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  

 
5. Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 

до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на 08.05.2020 год. Огледът се извършва по 
предварителна заявка до Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” от 
един работен ден. Разходите за оглед на обекта са за сметка на участника. Огледът на 
обекта не е задължителен и не е условие за участие в процедурата. 

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

страницата на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” и 
електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на интернет адрес: 
https://sale.uslugi.io/uzdp. 

 
7. Условия за участие. До участие се допускат участниците (еднолични търговци и 



търговски дружества), отговарящи на следните изисквания: 
7.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 

241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”; 
7.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „ж” 

НУРВИДГТДОСПДНГП, а именно: 
 Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за 

престъпление по чл. 194 – 217, чл. 219 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 321а от 
Наказателния кодекс и да не са лишени от право да упражняват търговска дейност. 

 Да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производство по обявяване 
в несъстоятелност; 

 Да не са в производство по ликвидация; 
 Да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество с директора на Югозападно държавното предприятие, директора на 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” или служители на ръководна 
длъжност в техните организации; 

 Да не са сключили договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Да нямат парични задължения към държавата и към Югозападно държавно 
предприятие, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

7.3. Да са внесли гаранция за участие; 
7.4. Да отговарят на квалификационни и технически изисквания за извършване на 

ползването на дървесината, както следва: 
а) да имат сключен трудов договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, 

регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”; 
Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителен орган на 

търговското дружество, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, е 
лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”; 

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 6 (шест) 
работника за осъществяване на добив на дървесина, от които минимум 4 (четири) работника 
да притежават валидно свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони, 
категория Тпс, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горската техника; 

в) да разполагат с необходимия минимален брой техника, собствена или предоставена 
на друго правно основание, осигуряваща ползването на дървесина, а именно: 

- 4 (четири) броя бензинови моторни триони, преминали технически преглед по реда 
на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 год. за извършване на техническите прегледи 
на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника; 

- 2 (два) броя колесен трактор, 2 (два) броя товарен автомобил с товароносимост от 2 
до 10 тона или 4 (четири) броя еднокопитни животни за извоз на добитата дървесина; 

Средствата за извоз на добита дървесина са алтернативно изброени и 
взаимнозаменяеми, като за равностойни се приемат един колесен трактор, един товарен 
автомобил и две еднокопитни животни. Колесният трактор следва да е преминал технически 
преглед по реда на Наредба № 3 от 03.02.2016 год. за извършване на техническите 
прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 
техника. Товарният автомобил следва да е преминал периодичен преглед за проверка на 
техническата му изправност по реда на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните 
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 
Товароносимостта на товарен автомобил се определя като разлика между записаните в 
свидетелството за регистрация допустима максимална маса, определена от компетентните 
органи (F2) и маса на превозното средство (G). Еднокопитните животни следва да са 
идентифицирани по реда на Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 06.06.2008 год. за 
прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите 
на идентификация на еднокопитни животни. 

7.5. Да разполагат с регистриран обект за преработка на дървесина по чл. 206 от 
Закона за горите. 

 
В случай, че участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, то 

следва да отрази това обстоятелство в декларацията по чл. 74, ал. 3 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП, при което изпълнението на квалификационни и технически 
изисквания за ползване на дървесина и изисквания за наличие на обект за преработка на 
дървесина от страна на участника се доказва заедно с посочените от него подизпълнители. 
Когато посочен подизпълнител участва единствено в преработката на дървесината, същият 
не е необходимо да бъде вписан в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите 



по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”. Изпълнението на 
изискванията по т. 7.1 и 7.3 се установява служебно от продавача. 

 
8. Достъп в електронната платформа, документи за участие в търга и срок за 

регистрация и за подаване на документи за участие.  
8.1. Достъпът до електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на 

интернет адрес: https://sale.uslugi.io/uzdp и провеждането на търга да се осъществява 
при спазване на тръжен регламент, публикуван на интернет страниците на Териториално 
поделение “Държавно горско стопанство – Трън” и Югозападно държавно предприятие.  

8.2. При първоначално участие в електронен търг, провеждан от Югозападно 
държавно предприятие, участниците се регистрират еднократно чрез електронен подпис в 
електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на интернет адрес: 
https://sale.uslugi.io/uzdp, където е обявена подробна информация за реда и начина за 
регистриране. След регистрирането си съответния участник получава интернет достъп, през 
който може да подава документи за участие и участва в електронните процедури.  

8.3. При вече направено от участниците първоначално регистриране в електронната 
платформа на Югозападно държавно предприятие на интернет адрес: 
https://sale.uslugi.io/uzdp, при регистрация за съответния обект се подписва електронно 
декларация по образец, публикуван в електронната платформа на Югозападно държавно 
предприятие на интернет адрес: https://sale.uslugi.io/uzdp. Подписването и подаването 
на декларацията се счита за волеизявление за участие в търга за обекта, с което 
участниците се съгласяват с условията на тръжната процедура за обекта. Декларацията се 
подписва от управителите на участника или от 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. 

8.4. Участниците и посочените от тях подизпълнители, ако има такива, подават по 
електронен път и Декларация по чл. 74, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „и” от 
НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 1 като сканиран документ или подписана по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис от управителите на 
участника/подизпълнителя или от лицата, които представляват участника/подизпълнителя, 
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. Към декларацията по чл. 74, ал. 3 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП за участие в електронния търг се прилагат и следните документи: 

 Удостоверение от съответната регионална дирекция по горите, издадено не по-
рано от три месеца преди крайния срок за сключване на договора, че 
участникът/подизпълнителят разполага с регистриран обект за преработка на дървесина по 
чл. 206 от Закона за горите и че спрямо обекта не се прилага принудителна 
административна мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 от Закона за горите. 

8.5. Към декларацията за участие в електронния търг се прилагат и нотариално 
заверено пълномощно, когато електронният подпис, който се използва за регистрацията в 
електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на интернет адрес: 
https://sale.uslugi.io/uzdp, е на упълномощен представител. В пълномощното следва да е 
посочено, че упълномощеното лице има право да участва в търгове и да прави обвързващи 
наддавателни предложения от името и за сметка на участника. 

Когато участник в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни 
обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен 
превод. 

8.6. При изготвяне на документите си за участие всеки участник 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. 

8.7. Срок за регистрация и за подаване на документи за участие в 
електронния търг: до 23.59 часа на 10.05.2020 год. 

 
9. Процедурата да се проведе при спазване на следния ред: 
9.1. Комисията, назначена от органът, открил процедурата, започва работа след 

получаване на списъка с участниците и представените от тях документи. 
9.2.  Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното 

постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява 
информацията, посочена в документите на участниците, за която има служебен достъп. 

9.3. Комисията отстранява от участие в търга участник: 
- който не е представил някой от изискуемите документи или те са представени 

във вид и съдържание, различни от изисканите; 



- за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, 
т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

- който не е внесъл в срок гаранция за участие. 
- за когото не са налице условията за допустимост; 
9.4. Електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален 

идентификационен код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия 
етап на електронния търг. Отстранените участници и причините за отстраняване се посочват 
в протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

9.5. Наддаването в електронния търг се извършва по следния ред: 
9.5.1. Електронният търг с наддаване започва с потвърждаване на началната цена за 

обекта, след което започват стъпките на наддаване. 
9.5.2. Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3 (три)-

минутен времеви интервал. 
9.5.3. Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-

нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа на 
основание чл. 74г, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

9.5.4. След първоначалния 3-минутен времеви интервал наддаването продължава 
в 1 (едно)-минутни интервали. 

9.5.5. Електронният търг приключва с изтичането на интервала по т. 9.5.2. без 
потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно 
стъпката на наддаване. 

9.5.6. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на 
наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва 
според времето на потвърждаване в полза на първите по време. 

9.5.7. След приключването на наддаването на електронната платформа се 
визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на 
всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към 
протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП и съдържат данни относно наименование 
на участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална 
цена и време на потвърждението. 

9.6. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на 
първо и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга. 

9.7. Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач 
за: 

- обявяване класирането на участниците на първо и второ място и определяне на 
купувач, или 

- прекратяване на търга. 
 
10. Прекратяването на процедурата става при условията на чл. 74e, ал. 2 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, когато: 
10.1. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се 

извършва търгът; 
10.2. няма нито един допуснат участник; 
10.3. никой от допуснатите участници не потвърди началната цена – при електронен 

търг с наддаване; 
10.4. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 
10.5. в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта от 

провеждане на търга; 
10.6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 
10.7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 
10.8. определеният за спечелил търга, единствен допуснат участник, не представи 

гаранция за изпълнение по договора. 
 
11. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10% от достигнатата 

цена за обекта и следва да бъде представена от участника, спечелил търга, преди 
подписване на договора.  

11.1. По избор на купувача, гаранцията за изпълнение може да се представи в една 
от следните форми: 

11.1.1. Парична сума, внесена по сметка на продавача, получена чрез 
трансформиране на внесената гаранция за участие и доплащане от участника на разликата 
до размера на гаранцията за изпълнение; 

11.1.2. Банкова гаранция, учредена в полза на продавача. 



11.2. Когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че 
тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

11.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 
12. Ред за сключване на договор: 
12.1. Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за купувач, в 14-

дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране и определяне на купувач или в 14-
дневен срок от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато 
предварително изпълнение. 

12.2. В тридневен срок от получаване на протокола на комисията органът, открил 
търга, го утвърждава, издава заповед, с която обявява класирането на участниците и 
определя купувач и я съобщава на заинтерсованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс и я публикува на интернет страниците на 
Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън” и Югозападно държавно 
предприятие.  

12.3. В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта, а в случаите, когато в 
заповедта има разпореждане за предварителното изпълнение при условията и по реда на 
АПК от съобщаването й, определеният за купувач участник следва да представи в 
Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън” документите по чл. 35, ал. 5 
от НУРВИДГТДОСПДНГП, а именно: 

12.3.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за 
техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал: 

12.3.1.1. Справка от Национална агенция по приходите за актуално състояние на 
действащите трудови договори на участника (с печат и подпис на длъжностно лице от НАП, 
електронно подписана от длъжностно лице от НАП или извлечение от интернет страницата 
на НАП чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на 
участника), издадена не по-рано от три месеца преди крайния срок за сключване на 
договора, от която да е видно наличието на действащо трудово правоотношение с нает 
лесовъд и с наети работници за извършване добива на дървесина. 

12.3.1.2. Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на наетите 
работници, валидни към крайния срок за сключване на договора. 

12.3.1.3. Документи, удостоверяващи техническите възможности на участника за 
ползване на дървесината: 

 Фактури, свидетелства за регистрация, договори за покупко-продажба, 
договори за наем и/или други документи, доказващи, че участникът е собственик или 
разполага на друго правно основание с техника и животинска сила за ползване на 
дървесина (прилагат се единствено документи, в които техниката е описана с технически 
кодове, регистрационни номера и/или други индивидуализиращи характеристики; не се 
допускат документи, чийто единствен съставител е участника – извлечение от инвентарна 
книга, опис на имущество и др.; при ползване на несобствена техника се прилага документ 
за собственост на праводателя; при доказване на техническа обезпеченост с товарен 
автомобил задължително се прилага свидетелството за регистрация); 

 Талони за преминат технически преглед на моторни триони съгласно чл. 14, ал. 
4 от Наредба № 3 от 03.02.2016 год. за извършване на техническите прегледи на техниката 
по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (допустимо е 
първоначалният технически преглед на моторни триони да се доказва единствено със 
свидетелство за регистрация); 

 Знак за преминат ГТП на колесен трактор по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 
03.02.2016 год. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника, валиден към крайния срок за 
сключване на договора (прилага се единствено при доказване на техническа обезпеченост с 
колесен трактор); 

 Удостоверение за техническа изправност на товарен автомобил по чл. 38, ал. 1 
от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства, валидно към крайния срок за 
сключване на договора (прилага се единствено при доказване на техническа обезпеченост с 
товарен автомобил; при условие, че участникът не представи удостоверение за техническа 
изправност съгласно заложените изисквания, допустимо е при разглеждане на документите 
за сключване на договор комисията да извърши служебна проверка на интернет страницата 
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез указан от участника номер на 
стикер за технически преглед); 

 Паспорти на еднокопитни животни, в частта им от страница първа до страница 
трета съгласно образец ЗХОЖ-151, утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 год. на 



изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните или справка за 
налични животни в ОЕЗ с вписани номера на средства за идентификация, печат и подпис на 
длъжностно лице от БАБХ, издадена не по-рано от три месеца преди крайния срок за 
сключване на договора (прилагат се единствено при доказване на техническа обезпеченост 
с еднокопитни животни); 

12.3.2. Документ за учредена в полза на продавача банкова гаранция за 
изпълнение на договора, ако определеният за купувач е избрал представянето й в тази 
форма или номер на документ за плащане на разликата между внесената от него гаранция 
за участие и размера на гаранцията за изпълнение. 

12.3.3. Свидетелство за съдимост на лицата, които представляват търговеца 
съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския 
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, където търговеца е регистриран.  

12.3.4.  Удостоверение от органите на Национална агенция по приходите, че 
участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган, издадено не по-рано от три месеца преди крайния срок за 
сключване на договора. 

12.3.5. 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, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – 
Приложение № 2. 

12.3.6. Декларация по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП за спазване на 
Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 год. 
за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 год.) – Приложение № 3. 

 
Документи по т. 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 и 12.3.6 се представят и за 

подизпълнителите, когато определеният за купувач е предвидил участието на такива, като 
изпълнението на квалификационни и технически изисквания за ползване на дървесина и 
изисквания за наличие на обект за преработка на дървесина от страна на участника се 
доказва заедно с посочените от него подизпълнители. Документите по т. 12.3 следва да са 
валидни към датата на подписване на договора, като се представят в оригинал или заверено 
копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 
Банковата гаранция и декларациите по т. 12.3.5 и 12.3.6 се представят единствено в 
оригинал. Определеният за купувач може да не представя документите по т. 12.3.3 и 12.3.4, 
когато е направил писмено искане същите да бъдат изискани от продавача по служебен път. 
При установяване по служебен път на парични задължения към държавата определеният за 
купувач има право в срока за сключване на договор да погаси, отсрочи или разсрочи същите 
и да представи удостоверение за липса на задължения или да представи доказателства, че 
същите не са установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 
12.4. Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който: 
 в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач или 

от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително 
изпълнение, не представи документите по т. 12.3 или представените документи не отговарят 
на условията за провеждане на процедурата. 

 има парични задължения към Югозападно държавно предприятие, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган или със забава от един или повече дни 
съгласно извлечение от счетоводните книги на Югозападно държавно предприятие. За целта 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” служебно изисква 
информация от Централното управление на Югозападно държавно предприятие преди 
подписване на договора.  

 има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган. 

 
13. Условия за плащане: Спечелилият търга заплаща авансова вноска в размер 

на 14% от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС, след 
подписване на договора и най-късно преди издаване на първия превозен билет за 
транспортиране на договорираната дървесина. След приемане 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 – Трън” издава превозни билети след представяне на документ от 
купувача, удостоверяващ извършено плащане, и съставяне на предавателно-приемателен 
протокол за действително добитите количества дървесина. Превозните билети се издават до 



размера на внесените от купувача вноски и на база на съставените предавателно-
приемателни протоколи. Крайният срок за окончателно заплащане и приемане на добита 
дървесина като цяло е срокът за освидетелстване на сечището за дадено насаждение от 
обекта.  

 
14. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в 

процедурата, която съдържа: 
14.1. Копие от Заповед № 09-02-11/21.04.2020 год. за откриване на процедурата 
14.2. Декларация по чл. 74, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „и” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 1 
14.3. 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, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 2 

14.4. Декларация по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП за спазване на Регламент 
(ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 год. за 
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 год.) – Приложение № 3 

14.5. Проект на договор 
14.6. Образец на инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд и изисквания при провеждане на горскостопанските дейности 
14.7. Образец на лист за проверка за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд, изправност на техниката и спазване на изискванията за изпълнение на 
горскостопански дейности 

 
15. Лице за контакти: инж. Илиана Стоянова – заместник-директор на 

Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън”, тел. 07731/2136. 
 
16. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и 

представянето им, включително по огледа на обекта. Териториално поделение “Държавно 
горско стопанство – Трън” не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
Представените документи не се връщат на участниците. 

 
17. За всички неуредени с настоящата заповед изисквания се прилагат 

разпоредбите на НУРВИДГТДОСПДНГП и Закона за горите. 
 
18. Най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие 

заповедта за провеждане на процедурата и одобрената документация за участие се 
публикуват на интернет страницата на Териториално поделение “Държавно горско 
стопанство – Трън” и електронната платформа на Югозападно държавно предприятие на 
интернет адрес: https://sale.uslugi.io/uzdp. 

 
19. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й чрез 

Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” пред Административен съд – 
Перник или пред Югозападно държавно предприятие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПИС:  
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
Директор на Териториално поделение  
„Държавно горско стопанство – Трън” 

 


