
Р Е Ш Е Н И Е № 2 

                                                      27.03.2018г. 
 

На основание на чл.15, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала (обнародван в Д.В., бр.51 / 2003 г. , изм. 

бр.51 от., изм. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 

Юли 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. 

бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010 

г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 14 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 

Септември 2011г., доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. 

бр.70 от 11 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.  откривам процедура по 
провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина „на корен”, собственост на 
„ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, при следните условия: 

 

 І. ОБЕКТ НА ТЪРГА: 
  
 Продажба на дървесина от черен и бял бор, собственост на „ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” 
ЕООД, находяща се в описания терен: Отдел № 198, подотдел т-1, кадастрален № 73403.48.5, – 
община Трявна и на дървесина от черен бор, собственост на „ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” ЕООД, 
находяща се в описания терен: Отдел № 198, подотдел щ 1, кадастрален № 02563.19.104,– 
община Трявна, с. Бангейци.  
 
 Обобщени количества за дървесните видове: 

За  дървесна маса  от черен бор по сортиментна ведомост от 2018 г., както следва: 
 
а) едра строителна дървесина -  от нея: 
- първи клас - 109  куб. м /плътни/ 
- втори клас - 66 куб. м/плътни/ 
б) средна строителна дървесина 
 – четвърти клас - 6 куб. м (плътни) 
в)  Дърва за горене – 132 куб. м. /плътни/ 
 
2. За дървесна маса  от бял бор по сортиментна ведомост от 2018 г., както следва: 
 
а) едра строителна дървесина -  от нея: 
- първи клас – 3  куб. м /плътни/ 
- втори клас – 3,5 куб. м/плътни/ 
б Дърва за горене – 5 куб. м. /плътни/ 
 
 
     При разлики в добитите количества в повече от обявеното в сортиментните ведомости 
се съставя протокол преди извозването за реално добитата дървесина. Протоколът се 
подписва от представители на двете страни по договора за добив на дървесина 

 Продажбата е „на корен”.  



 
НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА „НА КОРЕН”, ВЪЗ ОСНОВА НА СРЕДНИ  ЦЕНИ  ПРИ ПРОДАЖБИ  ОТ  ДГС 

„ПЛАЧКОВЦИ”  

Категория дървесина,  Дървесен вид   Начална цена без 

ДДС 

сортимент        лв./пл. куб. м 

Едра дървесина  

трупи с d  над 30 см /30-49 см/   черен бор  84 лв./плътен куб. м 

       бял бор  84 лв./плътен куб. м 

Едра дървесина трупи с d 18-29 см   черен бор  78 лв./плътен куб. м 

       бял бор  80 лв./плътен куб. м 

Средна дървесина тънки трупи с d 15-17 см  черен бор  74 лв./плътен куб. м 

Дърва за горене     черен бор  40 лв./плътен куб. м 

                                                                                                    бял бор                              40 лв./плътен куб. м 

 

 

 ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 Заплащането на добитата дървесина се извършва както следва: 

- Минимум  50 % - авансово  от цената на прогнозните количества преди започване на 

сечта; 

 - останалата сума  в срок от 3 (три) дни от датата на извозването на дървесината  от терена 

и издаване на фактура от продавача, на база реално измерено количество от представители на 

двете страни и оторизирания лицензиран лесовъд. 

 Цената на дървесината се заплаща от спечелилия участник в брой на касата на 

дружеството или по банковата сметка на „ДСБПЛРББ – Царица Йоанна” ЕООД 

 Участникът, спечелил търга следва да извърши за своя сметка сечта и вдигането на 
падналата дървесна маса /маркираните дървета/ от терена, както и да извози за своя сметка 
добития материал в свой склад.  
 При извършване на сечта следва да се спазват правилата Закона за горите, Правилника за 

прилагане на Закона за горите, 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, Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, както и всички 

останали нормативни актове, третиращи съответната материя. 

 Срокът за приключване на сечта и извозване на добития материал  е до края на срока за 

разрешителното за сеч..  

V.  ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 Търгът ще се проведе на 19.04. 2018 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на „ДСБПЛРББ – 

Царица Йоанна” ЕООД в град Трявна. Заседанието на комисията за провеждането на търга ще 

бъде открито. На заседанието могат да присъстват законните представители на участниците или 

изрично упълномощени от тях лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. 

 VІ.  УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, РАЗМЕР  НА ДЕПОЗИТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 Тръжната документация се закупува от касата на дружеството от03.04. 2018 г. до 18.04. 

2018 г., срещу заплащане в брой на цена в размер на 5 (пет) лв.  

 Депозитът за участие е в размер на 1000 лв. ( Хиляда лева). Сумата се внася в брой на 

касата на дружеството или се превежда по банкова сметка: 

„ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД  
 
IBAN: BG10STSA93000024124683 
BIC: STSABGSF 
„БАНКА ДСК” ЕАД 
КЛОН ТРЯВНА 
 
БАЕ 20080023 
СМЕТКА 1027056540 

 

 VІІ.  УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА НА ТЪРГА 

 Интересуващите се лица могат да оглеждат обекта на търга на самия терен, посочен в 

настоящото решение. 

 VІІІ.  КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ 

 Офертите ще се приемат в деловодството на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 

15.30 часа. 

 Краен срок за приемане на оферти – 18.04. 2018 г. 

 В тръжна сесия с тайно явно наддаване, който:  



1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
1.3. не е в производство по ликвидация; 
1.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП; 
1.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 
1.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
1.7. няма парични задължения към  “ДСБДПЛББ - ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД  -  ГРАД 

ТРЯВНА, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

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

1.9. е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност; 
1.10. разполага с минималният брой собствена или наета техника и средства, 

осигуряващи извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

 - 2 бр. моторни триона; 

 -1 бр- специализирана, собствена или наета  техника за извоз на съответната 
дървесина.Участникът следва да предоостави Свидетелство за регистрация на техниката по реда 
на ЗРКЗГТ  – заверени копия.  Талон за преминал технически преглед на същата по реда на ЗРКЗГТ 
И ЗДвП, за горска и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване на 
технически прегледи  – заверени копия. 

Като доказателство по т.1.9 участникът следва да представи заверено копие от 
удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността 
„добив на дървесина” и заверени копия от трудовия договор, регистрацията на същия в НАП и 
удостоверението по чл. 235 от ЗГ на наетия лицензиран лесовъд - в деня на провеждане на търга, 
комисията проверява служебно актуалността на удостоверенията. 
 Х.  ДЕН И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОВТОРЕН ТЪРГ 

 В случай, че на търга не се яви участник, повторен търг ще се проведе на  18.05. 2018 г. от 

10.00 ч. на същото място, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 10 от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.  

 ХІ. НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 1. адв. Николай  Петков Миланов   

 2. Генчо Владимиров – Главен счетоводител 

 3. Иван Илиев ОСД  

и резервни членове: 

  1. Иванка Дамянова - Счетоводител 

  2. Д-р Генчо Стефанов Иванов - Началник Първо пулмологично отделение, 



която да разгледа внесените оферти за участие, да определи кандидатите, които се допускат до 

участие и да класира същите, според техните оферти. 

 ХІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация. Същата да бъде на разположение на 
интересуващите се в срока за закупуването.  
 
 

УПРАВИТЕЛ: 
 

          (д-р Георги Илиев) 

 

 


