З А П О В Е Д № РД- 10 - 154
Мъглиж 11.05.2020г.
На основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1 от ЗГ, по реда на раздел III, чл.74,ал.1 и ал.2,т.2
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, наричана за краткост „Наредбата“
НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура „ електронен таен търг с еднократно ценово предложение” с предмет
«продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен», от държавни горски
територии – обект № 203133, при следните условия:
1.Възложител : Директора на ТП Държавно горско стопанство Мъглиж при „Югоизточно
държавно предприятие” ДП - гр. Сливен, адрес: град Мъглиж,пл.“Трети март“ №24, Лице за
контакт:, инж.Красимир Димов,Teлефон: 0885321650, Ел. поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com,
зам.директор на ТП ДГС „Мъглиж”.
2.Размер на гаранция за участие: гаранцията за участие е в размер на 5% от стойността на
обекта, под формата на парична сума в размер на: 1212,00 лв./хиляда двеста и дванадесет
лева/.
2.1.Определената гаранция за участие е вносима по сметка на ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж”
– № IBAN BG92CECB979010C7642700, Банков Код. - CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък.
2.2.Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по
сметката на ТП ДГС Мъглиж.
2.3.Гаранцията трябва да е постъпила по сметката на ТП ДГС Мъглиж в срок до 16:00 ч. на
26.05.2020г. В случай, че гаранцията не е постъпила по сметката на стопанството в указания
срок, кандидатът се отстранява от участие в процедурата, като офертата му не се отваря.
3. Местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери,
количество и качество по избрания стандарт:
3.1.Дървесината, предложена за продажба от условно обособен обект № 203133 , с
включени отдели и подотдели – 11 ж; по количества, дървесни видове и асортимент е както
след
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3.2.За окачествяване на дървесината ще се прилага Български държавен стандарт
Заб.* Посочените количества дървесина са прогнозни! При разлики между действително добитата дървесина
от съответното насаждение и посочените в настоящата документация, заплащането ще се извършва по
действително добитото количество, отразено в предавателно – приемателния протокол, по ед. цени посочени
в договора за покупко- продажба.

4. Оглед на насажденията, включени в обекта може да се извърши всеки работен ден от 9:00
до 16:00ч., с краен срок до 16:00ч. на последния работен ден, предхождащ търга, в
присъствието на представител на ТП ДГС Мъглиж и след осигуряване на транспорт за сметка
на купувача.
5.Начална цена за обекта : 24 242,00 лв. /двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и два
лева/ без ДДС.
6.Срок за изпълнение : съгласно определения в договора за покупко-продажбата график, с
краен срок за изпълнение 31.12.2020г.
7. Условия за допускане на участниците до участие : До участие в електронния търг се допускат
всички заинтересовани лица- търговци, които са регистрирани на електронната платформа на
ЮИДП ДП ТП ДГС Стара Загора, и отговарят на следните изисквания :
7.1. Да имат качеството на търговци по смисъла на Търговския закон , регистрирани в
публичния регистър на ИАГ и притежаващи удостоверения по чл. 241 от Закона за горите,
регистрирани за дейността „добив на дървесина”.
7.2. да не е осъден /а с влязла в сила присъда, освен, ако е реабилитиран/а ,за:
а) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
б) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
г) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
д) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;
7.3.да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
7.4.да не е в производство по ликвидация;
7.5.да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на ”Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”
(ЗПКОНПИ) с Директора на ЮИДП ДП Сливен и с Директора на ТП ДГС Мъглиж;
7.6. да не е сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ; 7.7. да не е лишен от право да
упражнява търговска дейност.
* Заб:Изискванията на т.1.2 ; 1.5 и 1.7 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. Изискванията на т. 1.2 и 1.7 се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за
всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на
друго лице; 2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с
ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях; 4. при еднолично
дружество с ограничена отговорност - за управителя; 5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на
директорите, съответно на управителния съвет; 6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните
членове, на които е възложено управлението; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните
лица - за лицата, които представляват участника; 8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите;
когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България.

7.8. да няма парични задължения към държавата и към ЮИДП ДП Сливен, установени с влязъл
в сила акт на компетентен държавен орган.

7.9. да е внесъл гаранция за участие в търга в сроковете и размерите посочени в заповедта
за откриване на процедурата.
7.10.Да са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества
дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като изискването не се прилага за
търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел през годината на провеждане на процедурата.
7.11. да отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на
дейността, а именно:
А). Да притежават собствена , наета или закупена на лизинг техника за добив на дървесина БМТ, които са регистрирани по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника – Минимални изисквания - поне 2 бензиномоторни триона.
Б). Да разполагат със защитно работно облекло (ЛПС ), съответстващо на изискванията за
защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят
по изпълнението на договора, осигуряващо спазването на правилата за безопасност на
работното място, съгласно чл. 232, т.1 от ЗГ, регламентирани от ЗЗБУТ и Наредба № 7 от
23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места - Минимални изисквания - поне 2 комплекта работно оборудване за
моторист-секачи.
Заб.* Специализираното работно облекло /ЛПС/ на моторист-секачите, трябва да включва:
панталон/гащеризон/полугащеризон/ със защита от срязване на краката отпред; яке със светлоотразителни
елементи; защитни ръкавици - противосрезни, по възможност от хромирана кожа; предпазни обувки-с
грайфери, защита от срязване със стоманена пластина тип „бомбе“; предпазна каска с антифони ,
протектор за очите; светлоотразителна жилетка.

В). Да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния
регистър на ИАГ,съгласно чл.242 ал.1 т.1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за
регистрация,съгласно чл.235 от ЗГ,което удостоверява, че лицето може да извършва дейност по
лесовъдска практика „планиране и организация на добива на дървесина“ съгласно чл.233
ал.1т.4 от ЗГ.
Заб.* Изискването за трудов договор не се прилага, когато едноличният търговец или член на
управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността „планиране и организация
на добива на дървесина“.

Г). Да имат наети на трудов или граждански договор работници - най-малко 2-ма мотористсекачи, правоспособни за работа с БМТ, притежаващи свидетелства за правоспособност за
работа с БМТ.
Заб.* Валидността на свидетелството за правоспособност - 10 години, съгл. Наредба №12/22.04.2009г.
7.12. Други изисквания:
А).Да са запознати и спазват изискванията на действащото трудово законодателство;
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,съгл. чл.232 от ЗГ ; да са запознати
с предложения проект на договор; да се извършили оглед на насажденията включени в
обекта; да са запознати с Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара
дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12.11.2010 г.);
8. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: гаранцията за изпълнение е в
размер 10% от достигнатата стойност на обекта, и се представя в една от следните форми:
а/ парична сума, внесена по сметка на продавача –ТП ДГС Мъглиж:
№ IBAN BG92CECB979010C7642700, Банков Код. - CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък
б/ банкова гаранция, учредена в полза на продавача, в която следва да е посочено, че тя се
освобождава след изрично писмено известие от продавача. Купувачът избира сам формата на
гаранцията за изпълнение.

9. Условия за плащане на цената: в 5-дневен срок от датата на подписване на договора,
КУПУВАЧЪТ заплаща авансово 20% от посочената в договора обща цена.Следващите
плащания са под формата на авансови вноски в размер на 10% от общата стойност на
договора. Всяка следваща авансова вноска е дължима след изчерпване на предходната и
преди изготвяне на приемо-предавателен протокол за преминаване на собствеността на
добитата дървесина и транспортирането й. При измерване на последната партида добита
дървесина се съставя изравнителен протокол.
10. Ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие :
10.1.Електронният търг ще се проведе на 27.05.2020г. с начален час - 14:30 ч. , на он-лайн
платформа :http://auction.uidp-sliven.com/.
10.2.Срок за регистрация : кандидатите се регистрират всеки ден до края на деня
предхождащ търга, използвайки СИСТЕМАТА за участие.
11. 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, повторен търг
ще се проведе на 29.05.2020г. с начален час- 14:30 ч.
12. Не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата участник.
13. 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.
14. Срокът на валидност на офертите е 90 ( деветдесет) календарни дни, считано от датата
на подаване на офертата.
15. Критерий за класиране: „НАЙ- ВИСОКАТА ЦЕНА“ предложена за обекта .
16.Тръжната документация може да бъде изтеглена без заплащане от интернет страницата на
ТП ДГС Мъглиж, или да бъде закупена срещу заплащане на цена от 20,00 лв./двадесет лв./
без ДДС, заплатена в касата на ТП ДГС Мъглиж, на адрес : гр.Мъглиж, пл.Трети март, №24,
всеки работен ден с краен срок до 16:30ч. на последния работен ден, предхождащ деня на
провеждане на търга.
17. Утвърждавам тръжна документация за обекта, която съдържа:
-Копие от Заповед за провеждане на електронен таен търг с еднократно ценово предложение
-Условия за участие
-Проект на договор –Приложение №4
-Образци на декларации:
- декларация по чл.74, ал.3 - Приложение №1
- декларация по образец
- Приложение №2
- Ценово предложение - Приложение №3
18.Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.74а,
ал.6 от Наредбата.
19.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Красимир Димов – зам.директор
при ТП ДГС Мъглиж.

Директор ТП ДГС Мъглиж : зал.съгл.Регламент (EC)2016/679
/инж.Тошо Петров/

