
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП гр. СЛИВЕН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – „МЪГЛИЖ” 

гр.Мъглиж  пл.”Трети Март” 24; e-mail: dgsmuglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16 
 

 

З А П О В Е Д  

 
№ РД-10-350 / 12.10.2020г. 

 
 На основание чл.2,т.2,във връзка с чл.10,ал.1,т.1 и т.3,чл.12,ал.1,т.1,чл.15,ал.3 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, приета с постановление на Министерският съвет № 

316/24.11.2011 г. обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г., изм. и доп. в ДВ, бр.90 от 11.06.2012г. изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 

Декември 2016г.,. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29.03.2019г.,в сила от 20.03.2019г. 

 

НАРЕЖДАМ:  
1. Да се проведе процедура „Тайно наддаванне“ за възлагане на дейности по чл.10 ал.1 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни  горски продукти с предмет: Сеч, извоз, разкройване и 

рампиране на прогнозно количество дървесина на временен склад в обект с № 203157 на територията на 

Югоизточно държавно предприятие ДП „Сливен“ - ТП Държавно горско стопанство „Мъглиж”, ЛСФ 2020 г., при 

следните показатели и условия: 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - Директора на ТП Държавно горско стопанство „Мъглиж“ при „Югоизточно 

държавно предприятие” ДП - гр. Сливен, адрес: град Мъглиж, пл. „Трети Март“ № 24, лице  за  контакти: 

инж. Галин Иванов – зам. Директор на ТП ДГС „Мъглиж“; Телефон: 0884 698 938. 

1.2. Предлагано прогнозно количество, стойност, гаранция по обект и срок за изпълнение на 

предлаганата дейност: 

Обект Пототдел Дърв.вид Категория Сортимент 
Прогнозно 
количество 

м³ 

Единична 
цена 
лв/м³ 

Начална 
стойност 
на обекта 

лв. 

Гаранция 
за 

участие 

Срок за 
изпълнение  

203157 
126  ш чб едра 

трупи над 30-49 
см 

1 
24,4 24,4   

31.12.2020г. 

    едра Трупи 18-29 см 47 24,4 1146,8  

        средна  Тънки трупи 37 24,4 902,8   

        средна Техн. Дърв. 142 24,4 3464,8   

        дребна      Техн. Дърв. 15 24,4 366   

        дърва ОЗМ 5 24,4 122   

       
дърва Тех. дървесина 33 24,4 805,2   

      Чб- техн.  едра Трупи 18-29 см 3 24,4 73,2   

        средна Тънки трупи 2 24,4 48,8   

        средна Тех. дървесина 9 24,4 219,6   

        дребна Тех. дървесина 1 24,4 24,4   

      
 

дърва ОЗМ 1 24,4 24,4   

        дърва Тех. дървесина 4 24,4 97,6   

      блг едра Трупи 18-29 см 1 24,4 24,4   

     
средна Тех. дървесина 1 24,4 24,4   

        дърва ОЗМ 4 24,4 97,6   

        дърва технологична 19 24,4 463,6   

        дърва Дърва за огрев 30 24,4 732   

      блг- тех средна Тех. дървесина 1 24,4 24,4   
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        дърва ОЗМ 1 24,4 24,4   

      
 

Дърва  Тех. дървесина 2 24,4 48,8   

    дърва Дърва за огрев 6 24,4 146,4  

   цер дърва ОЗМ 16 24,4 390,4  

    дърва технологична 30 24,4 732  

    дърва Дърва за огрев 70 24,4 1708  

   цер-тех дърва Тех. дървесина 3 24,4 73,2  

    дърва Дърва за огрев 10 24,4 244  

   здб едра Трупи 18-29 см 1 24,4 24,4  

    средна Тех. дървесина 1 24,4 24,4  

    дърва ОЗМ 1 24,4 24,4  

      
 

дърва Тех. дървесина 5 24,4 122   

 
   

дърва Дърва за огрев 15 24,4 366 
 

203157 125  м бб едра Трупи 18-29 см 13 24,4 317,2 
 

 
   

средна Тънки трупи 6 24,4 146,4 
 

 
   

средна Тех. дървесина 48 24,4 1171,2 
 

 
   

дребна Тех. дървесина 2 24,4 48,8 
 

 
   

дърва ОЗМ 2 24,4 48,8 
 

 
   

дърва Тех. дървесина 15 24,4 366 
 

 
  

чб едра Трупи 18 см 2 24,4 48,8 
 

 
   

средна Тънки трупи 1 24,4 24,4 
 

 
   

средна Тех. дървесина 5 24,4 122 
 

 
   

дърва ОЗМ 1 24,4 24,4 
 

 
   

дърва Тех. дървесина 3 24,4 73,2 
 

 
  

бб-техн едра Трупи 18-29 см 3 24,4 73,2 
 

 
   

средна Тънки трупи 4 24,4 97,6 
 

 
   

средна Тех. дървесина 8 24,4 195,2 
 

 
   

дребна Тех. дървесина 1 24,4 24,4 
 

 
   

дърва ОЗМ 1 24,4 24,4 
 

 
   

дърва Тех. дървесина 4 24,4 97,6 
 Общо за 203157 636   15518,4 465 

 

Гаранция за участие: 

 

 за обект № 203157 – 465,00 лв.,  
се представят под формата на: 

- Парична сума, внесена по сметка на Възложителя - ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж” – IBAN: BG 92 CECB 

979010 C 7642700; Банков Код: CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 
- Гаранцията за участие следва да е постъпила по сметка на Възложителя на й-късно до 16:00 ч. на 

27.10.2020 г. 
 Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от достигнатата стойност на всеки обект. Тя се представя от 

спечелилия кандидат  при подписване на договор по един от следните начини: 

  - Парична сума, внесена по сметка на Възложителя – ЮИДП ДП ТП ДГС „Мъглиж“ – IBAN: BG 92 CECB 

979010 C 7642700; Банков Код: CECBBGSF, при ЦКБ АД клон Казанлък. 

Под формата на банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя, в която следва да е посочено, че се 

освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

 

 Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него на: 

• Отстранениете 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 възложителя за определяне на 

изпълнител; 
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• Класираните на първо и на второ място – след сключването на договор с участника, определен за 

изпълнител; 

• При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни 

след влизането в сила на заповедта за прекратяване; 

• обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител, в срок 5 работни дни от приключване 

на производството по обжалване. 

Възложителят задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата: 

• Оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й; 

• Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл.35 от наредбата. 

• не представи документите по чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП в определения срок в чл.35,ал.3 от 

Наредбата. 

 При обжалване на процедурата 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. 

    Гаранцията за изпълнение по сключения договор се освобождава в срок от 10 /десет/ работни дни след 

съставянето на констативен протокол 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. 

  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането 

на неустойки се уреждат в Договора.  

Срок за изпълнение на дейностите – 31.12.2020 г. 

3. Цена и начин на плащане 

 -  Единичната цена за извършване на възлаганата услуга: сеч, извоз, разкройване и рампиране на добитата 

дървесина се редуцира пропорционално на база на предложената цена за сеч в ценовото предложение на 

спечелилият кандидат; 

- Заплащането на извършените мероприятия по основната дейност става на основание протокол, съставен от 

Възложителя и Изпълнителя на база извършена работа на фаза сеч, извоз и рампиране на добитата дървесина на 

временен склад по цени съгласно т.1.2.; 

Плащането се извършва по сметка на спечелилия обекта. 

4. Условия за допускане на  кандидатите до участие в процедурата: Кандидатите трябва да 

отговарят на следните  изисквания :  

4.1. да не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по обявяване в несъстоятелност 

4.2. да не се намират в ликвидация 

4.3. да не са лишени от право да упражняват търговска дейност 

4.4. да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 194 - 

217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс 

4.5. Да не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на  „ ЮИДП ДП Сливен“  и на 

ТП ДГС „Мъглиж”. 

4.6. Да не са сключили договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ 

               4.7. Участниците трябва да са регистрирани в публичния регистър в Изпълнителната агенция по горите, 

отговарящи на изискванията на чл.241 от ЗГ и да са регистрирани или да имат сключен договор с лице, 

притежаващо Удостоверение по чл.235 от ЗГ за регистрация на търговци за извършване на дейности в горски 

територии; 

   4.8. Заедно с посочените от тях подизпълнители да отговарят на техническите и квалификационните 

изисквания за идвършване на дейността,когато такива са определени в уславията за провеждане на процедурата. 

4.9. Наличие на необходимата техника и наети на трудов договор или граждански договори работници – 

както следва: 

 Минимум двама наети на трудов договор или граждански договор работници – доказва се със 

Справка за действащите трудови договори, издадена от НАП /с дата не по-късна от един месец преди датата на 

провеждане на процедурата/. Представят се и копия от Свидетелства за придобита правоспособност за работа с 

БМТ, издадени от компетентен орган, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

работниците. 
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 Минимум два броя БМТ - годни според изискванията на българското законодателство за работа в 

горите. Доказва се с копия от Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника и договор за наем ако 

техниката е наета.  

 Минимум един брой трактор за извоз на строителната дървесина /собствен или нает/ за обект № 

203157 - доказва се с копие от свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и договор 

за наем ако техниката е наета. 

 Участниците трябва да притежават собствени или наети моторни превозни средства с висока 

проходимост за превоз на товари – минимум 1/един/ брой за всеки обект, за който кандидатстват. 

 

          4.10. Участниците нямат право да използват подизпълнители при извършване на дейностите. Изискването 

по тази точка се поставя на основание правното предписание на чл.52, ал.3 от Наредбата. 

4.11. Участниците да нямат просрочени задължения към ЮИДП ДП „Сливен“ или ТП ДГС „Мъглиж”, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

4.12. Да са внесли гаранция за участие в конкурса; 

4.12. Не се разглежда оферта, представена след изтичане на крайният срок за подаване; 

4.13. Не се приема предложение в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

5. Срок на валидност на офертите: Офертата следва да бъде със срок не по кратък от 90 /деветдесет/ 

календарни  дни от насрочената първа дата  за  провеждане на процедурата. 

Възложителят може да изиска от класирането на първо и второ място участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 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. 

6. Определям критерии за класиране на офертите: НАЙ-НИСКА ЦЕНА за изпълнение на  

възложените дейности.  

            Когато двама или повече кандидати са предложили еднакви най-ниски цени за съответния обект, 

класираните на първо и второ място кандидати се определят чрез провеждането на жребий.  

Всички участници, направили ценови предложения, с 20 или повече на сто по-благоприятно от средната 

стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок от два работни дни 

от получаване на искането за това, подробна писмена обосновка за образуването й. Комисията може да приеме 

писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 

1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на дейността. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените 

обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява 

7. Всеки  кандидат има право да подаде документи за участие за един или повече обекти от 

настоящата процедура. Един кандидат има право да подаде само една ценова оферта за обект. 

 8. Организиран оглед на обектите: Кандидатите могат да направят оглед на обекта през всички работни 

дни от 9:00 до 16:00 ч., с краен срок до 16:00 ч. на 27.10.2020 г. включително. Огледът  се извършва с превоз на 

кандидата и за негова сметка в присъствието на представител  на ЮИДП ДП - ТП ДГС „Мъглиж“. 

9. Цената на конкурсните книжа  за  всеки  обект е 20,00 лв. (двадесет лв.) без  ДДС, която се внася в 

брой в касата на ТП ДГС „Мъглиж”, на адрес: град Мъглиж, пл. „Трети Март“ № 24, всеки работен ден от 9:00 

до 16:00 ч. с краен срок  за  закупуването им до 15:00 ч. на 27.10.2020 г. или тръжната документация може да 

бъде изтеглена без заплащане от интернет страницата на ТП ДГС „Мъглиж”: www.uidp-sliven.com - процедури.   

10. Офертите на участниците в конкурса се подават в административната сграда на  ТП Държавно 

горско стопанство „Мъглиж”, гр.Мъглиж до 09:00 ч. на 28.10.2020 г.  

11. Конкурсът ще се проведе на 28.10.2020 г. в сградата на ТП ДГС „Мъглиж” на  адрес: град 

Мъглиж, пл. „Трети Март“ № 24, с начален час –10:00 ч.;  

12. Одобрявам  пакет конкурсна документация за участие в конкурса. 

13. Съгласно чл.21 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии  - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни  горски продукти, ще 

определя комисия за провеждане на открития конкурс, след изтичане  на срока  за получаване  на предложенията 

/офертите/ от кандидатите за участие в процедурата.  

14. Контрол по  изпълнение на Заповедта възлагам на инж.Галин Иванов – технолог на ТП ДГС 

„Мъглиж“; Телефон: 0884923094. 

http://www.uidp-sliven.com/
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Настоящата заповед за откриване на конкурса следва да бъде публикувана най-малко 15 дни преди 

крайния срок за подаване на офертите за първата дата на интернет страницата на ЮИДП ДП Сливен ТП 

ДГС „Мъглиж”, както и да се постави на видно място в сградата на  стопанството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ДИРЕКТОР ТП ДГС „Мъглиж“: ....................................... 
                                                            /инж.Тошо Петров/ 

 


