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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 

 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-37/10.02.2020 г. 

 

На основание чл. 2, т.2, във връзка с чл.66, ал.1, т.2 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” (изм.и доп. в ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.) 

и чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите 
 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 
1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества 

дървесина по реда на чл.66 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” /Наредбата/, включена в годишния план за ползване за 2020 г. по Обекти в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. 

 

2. Предмет на търга с явно наддаване по т.1 е продажбата на действително добити количества 
дървесина от Обект № 20-05, подробно описан по дървесни видове и обем на прогнозно количество 

сортименти – определени по сортиментна ведомост с начални цени, гаранция за участие и стъпка за 

наддаване  както следва: 
 

Обект № 20-05 /отд. 712 „в”, „г”, 721 „е”, „ж”, „з”/ 

обект 

№ о
т
д

ел
  

п
о

д
о

т
д

ел
 

дърв. 

вид 

СОРТИМЕНТИ 

Общо ДЪРВА 

технол.д-на ОЗМ дърва за огрев 

колич. цена колич. цена колич. цена колич. цена 

м3 

лв/ 

пл.м3 м3 

лв/ 

пл.м3 м3 

лв/ 

пл.м3 м3 лв 

 20-05 

712 в 

здб 64,96 64     30,78 64 95,74 6127,36 

лп 11,6 58         11,6 672,8 

мжд         17,1 64 17,1 1094,4 

Общо: 76,56       47,88   124,44 7894,56 

712 г 
здб 5,22 64     10,26 64 15,48 990,72 

лп 6,38 58         6,38 370,04 

Общо: 11,6       10,26   21,86 1360,76 

721 е 

здб 16,8 64         16,8 1075,2 

габър         11,2 64 11,2 716,8 

мжд 5,8 64     11,2 64 17 1088 

липа 11,6 58         11,6 672,8 

Общо: 34,2       22,4   56,6 3552,8 

721 ж 
здб         11,2 64 11,2 716,8 

гбр 5,8 64         5,8 371,2 
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лп 11,6 58     17,4 58 29 1682 

мжд 11,68 64         11,68 747,52 

Общо: 29,08       28,6   57,68 3517,52 

721 з 

лп 11,6 58         11,6 672,8 

мжд 11,6 64         11,6 742,4 

гбр 11,6 64         11,6 742,4 

Общо: 34,8       0   34,8 2157,6 

всичко за обекта: 186,24       109,14   295,38 18483,24 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ОБЕКТ 20-05 
      

924,16  

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 
      

185,00 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 30.05.2020 г. 

  

3. Определям, вида и размера на гаранция за участие и гаранцията за изпълнение на договора, 
както следва: 

3.1 Гаранцията за участие, следва да се представи от кандидатите във формата на парична сума 

внесена по сметка на Възложителя, съответно: “ЮИДП” ДП  - ТП „ДГС СЛИВЕН” в Райфайзенбанк 

– клон Сливен – IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF и е в размери 

съответстващи на посочените в таблицата по т.2 от настоящата заповед за съответния обект. 

 Внесените гаранции за участие в конкурса, да се освобождават и задържат по реда и 

условията на чл.31 и чл.32 от „Наредбата” 

 В платежния документ задължително се посочва № на обекта. Съответния вносен документ 

/оригинал или заверено от кандидата копие/ се прилага към комплекта изискуеми документи за 
участие в процедурата. 

 

а) Гаранцията за участие на участниците се освобождават по реда и условията на чл.31 от 
„Наредбата”, както следва:  

1. на отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора на ТП 
„ДГС Сливен“ за определяне на изпълнител;  

2. класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение на 

добива на дървесина;  

3. при прекратяване на процедурата за провеждане на открит конкурс, гаранциите на всички 
кандидати се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за 

прекратяване.  

 Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по сметките на 
кандидатите, от които са били внесени, без да се дължат лихви за периода през който законно са 

престояли по сметките на ТП “ДГС Сливен“. 

 

 Обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител, в срок 5 работни дни от 
приключване на производството по обжалване. 

 

б) Гаранциите за участие се задържат от Възложителя, по реда и условията на чл.32 от 
„Наредбата” на участник който: 

1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35; 
3. не представи документите по чл. 35, ал. 5 в определения срок; 

 При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и второ 

място се задържат до изтичане на сроковете на валидност на офертите им. 

Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключване на 

производството по обжалване. 

 

 При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването й от 

определен етап, органът открил процедурата изисква от участниците в 7-дневен срок 

да декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за 

съответния обект, ако е била възстановена. 
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3.2. Гаранцията за изпълнение на договорите, се определя при условията на чл.9а, ал.5, т.3 от 

„Наредбата” и е сума в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата при провеждане на конкурса 

стойност за обекта, която следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична сума 

или банкова гаранция по избор на участника-определен за спечелил конкурса. Гаранцията за 

изпълнение предоставена във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на: 

“ЮИДП” ДП  - ТП „ДГС СЛИВЕН” в Райфайзенбанк – клон Сливен – IBAN: BG92 

RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF 
 Когато участникът, определен за спечелил конкурса избере да представи гаранция за 
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, 

че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС Сливен“, да има срок на валидност не по-малко от 

30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава след 

изрично писмено известие от Възложителя. 
 Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен 

за спечелил конкурса.  

 Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както 
и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

 Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на 

договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената 

работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а при добив на дървесина - в срок 10 
работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в 

обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на 

законната лихва за всеки ден просрочие. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата, която се внася от участника, определен за изпълнител на услугата, 

може да бъде в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената 

гаранция за участие или в случай когато размера на гаранцията за участие се припокрива с размера 
на гаранцията за изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. 

Условията за това се уточняват преди сключването на договора за възлагане на дейности. 

Условията за това се уточняват преди сключване на договора за продажба.     

 

 4. Определям, срок за изпълнение /издължаване/ на прогнозните количества – съгласно условията на 

договора за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина.  

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в конкурса: 
5.1 Право на участие в обявената процедура - открит конкурс има всяко заинтересовано, юридическо 

лице (търговец) и /или едноличен търговец, което отговаря на следните условия: 

5.1.1 Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран, за: престъпления против 
собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл.219 – 

260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в 

организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс; 

5.1.2 Да не е обявен в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност;  
5.1.3 Да не е в производство по ликвидация; 

5.1.4 Да няма сключен договор с лице по чл.68 Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество;  
5.1.5  Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с директора на ДП 

ЮИДП и ТП “ДГС Сливен“;  
5.1.6 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

5.1.7 Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган;  

5.1.8. Да няма парични задължения към държавата и ДП „ЮИДП“, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 

5.1.9 Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;  

5.1.10  Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия; 
5.1.11 Да представи документ за внесена пълния размер парична гаранция за участие за обекта.  

5.1.12 Кандидатът трябва да има наличие на преработени през предходната година в собствен обект 

по чл. 206 от ЗГ /Условието се доказва, чрез представяне на оригинал или заверено копие от 
кандидата на Удостоверение издадено от съответната Регионална дирекция по горите, от което 

да е видно, че участникът има регистриран обект по реда на Чл.206 от Закона за горите в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен/ количества дървесина не по-малко от тези за 
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обекта, за който участва, като изискването не се прилага за търговец, регистрирани в Търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на 

процедурата. 

 съгласно § 1, т.26 от ДР на Наредбата преработка на дървесина е: процес на употреба на 

дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, 

производствата от целулозно – хартиената промишленост, производството на ПДЧ и 

ПДВ и др. крайни продукти, с изключение на продуктите, получени само чрез цепени 

или дробене. 

 

7. Срок на валидност на ценовите предложения /офертите/ - 90 /деветдесет/ календарни дни от 

крайния срок за получаване. 
8. Критерии за класиране на ценовите предложения /офертите/ - „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА”  

 Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта. 

 Кандидатите могат да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от 

предмета на настоящата процедура. 

 
9. Кандидатите могат да изтеглят документацията за участие в „търга с явно наддаване”, която се 

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Сливен” /http://www.uidp-

sliven.com/procedures?cid=&bid=19&year=&period=/, съгласно чл.9в от Наредбата. 
 Комплект от конкурсните документи може да се получи и в касата на ТП „ДГС Сливен”, 

гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок за 

закупуването им до 16,30 часа на 27.02.2020 г., срещу заплащане на не възстановими 10,00 

лв. (десет лева)  без ДДС, която се внася в брой в касата. 
 

10. Оферти за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на административната сграда на ТП 

“ДГС Сливен“ в гр.Сливен, с адрес гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А - всеки работен ден от 8,30 часа до 

16,30 часа с краен срок на подаването им 16:30 часа на 27.02.2020 г. 
11. Процедурата да се проведе на 28.02.2020 г. от 10.00 ч. в административната сграда на ТП ДГС 

Сливен, намираща се на адрес: гр.Сливен, ул.”Орешак” 15А.        
12. Цената, която купувачът трябва да заплати е в размер на 20 % /двадесет процента/ от достигната 

при търга цена и се заплаща авансово в тридневен срок от сключване на договора, като размера и 

начина на следващите плащания се определят в проекто-договора, неразделна част от настоящата 

документация. 
13. Утвърждавам  документацията за участие в търга с явно наддаване, която е неразделна част от 

настоящата заповед.     
14. Задължавам, комисията за провеждане на търга, която ще бъде назначена в самостоятелна заповед 
да приключи работата си по провеждане на търга с подробен протокол, който да ми бъде представен 

в срок  до 2 работни дни след деня определен за провеждане на търга за утвърждаване и издаване на 

заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга.         
 

Лице за контакт:  зам. директор инж. Кр. Якимов 

Teлефон: 044/62 43 48 

Ел. поща: dgssliven@uidp-sliven.com    

 

 

 
ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …/п/…. 

Директор ТП „ДГС Сливен” 

                  
                                                                   
ДМ/ДМ       

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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