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ЗАПОВЕД 
№ РД-10-163/25.09.2020 г. 

с. Кости, общ. Царево, област Бургас. 

 

На основание чл. 2, т. 2 , чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, т. 1 чл. 15, ал. 3 и 4 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), и утвърдена план-сметка от Директора на „ЮИДП“ ДП – гр. Сливен с № ОД-04-

1448/02.09.2020 г. (наш вх. № ОД-04-150/02.09.2020 г.) за Обект № 2003, във връзка с чл. 24, ал. 

2 от Наредбата, предвид следните  

 

                                                             МОТИВИ: 

За обекта е обявена предходна процедура „открит конкурс“, която е завършила със 

Заповед на възложителя за прекратяването й с № РД-10-162/17.09.2020 г., с правно основание 

чл. 24, ал. 1, т. 1 – „не е подадена нито една оферта“ и е допуснато предварително изпълнение. 

Заповедта не е обжалвана и към настоящия момент е влязла в законна сила, следователно 

са изпълнени особените изисквания на чл. 24, ал. 2 от Наредбата, оглед на което 
 

                                                             
                                                       ОТКРИВАМ: 

Процедура: „Открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейност - добив на 

дървесина в горски територии  държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ 

при следните условия: 

1. Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Кости“ на ЮИДП ДП, със седалище и 

адрес на управление: с. Кости, община Царево, област Бургаска, http://www.uidp-sliven.com/, 

dgskosti@uidp-sliven.com, тел.: +359 897396776, лице за контакт: зам.-директора на ТП «ДГС 

Кости». 

2. Предмет и обект на конкурса: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и 

рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с  № 2003 (подотдели: 16:у; 

91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Кости“, с прогнозни количества, начални цени, срокове за изпълнение и 

гаранция за участие, както следва: 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

Дървесен 

вид 

Дървесина, 

лежаща 

маса м3 

/прогнозна/ 

Начална 

цена 

/лв./ 

без ДДС 

Размер 

на 

гаран 

цията 

за 

участие 

/лв./ 

Срокове 

за 

изпълнен

ие на 

дейността 

Срок за 

сеч и 

извоз 

2003 16:у; 91: е, л; 92: в, л 

чб, бб, дб, 

цр, избк, 

гбр, трп, 

мжд, кгбр 

1430 33616,88 1680,84 

 

31.12.20 г. 

вкл. 

Забележка: Заплащането ще се извършва по действително добити количества 

дървесина, отразени в предавателно-приемателния протокол. 

3. За окачествяване на дървесината се прилага Български държавен стандарт. 

http://www.uidp-sliven.com/
mailto:dgskosti@uidp-sliven.com
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4. Условия за допускане на кандидатите до участие в конкурса: До участие се допускат 

кандидати, внесли гаранция за участие и изискуемите документи, съгласно „Конкурсните 

условия“ и отговарящи на определените в тях изисквания.  

5. Гаранция за участие. Размер, начин, място, форма и условия за внасяне на 

гаранцията за участие. 

5.1. Размера  на гаранцията за участие е посочен в таблицата по-горе. 

5.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума внесена 

по сметка на възложителя. Банковата сметка на ТП „ДГС Кости“ е: „Централна Кооперативна 

Банка“ АД, клон Черно море:  IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF. 

Гаранцията трябва да е постъпила по сметката на стопанството до 9,30 часа на 12.10.2020 г. 

6. Гаранция за изпълнение на договора. Условия за внасяне, вид и размер на 

гаранцията за изпълнение на договора. 

6.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигната стойност на 

съответния обект. 

6.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

а) парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Кости” в „Централна Кооперативна Банка“ 

АД, клон Черно море:  IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF. 

б) банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.  

6.3. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

- Банковата гаранция следва да е за срок, надвишаващ срока на Договора с не по-малко от 

45 (четиридесет и пет) дни. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че 

тя се освобождава само след изрично писмено известие от Възложителя; 

- В случай че определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

7. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни.  

7.1. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на дейностите. 

8. Критерий за класиране на подадените оферти: „най-ниска цена”.  

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

предмета на открития конкурс.  

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за 

участие в конкурса: 

10.1. Кандидатите за участие в конкурса могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на стопанството без заплащане. 

10.2. Документацията може и да се закупи всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч. от 

деловодството ТП „ДГС Кости”  - с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, с краен срок на 

получаване до 9,00 часа на 12.10.2020 г., срещу заплащане на сумата от 25,00 лева с ДДС 

(представляваща действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване). 

11. Място и срок за подаване на офертите:  в деловодството, в административната сграда 

на ТП „ДГС Кости” в с. Кости 8283, общ. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 1, всеки работен ден от 

8,00 ч. до 17,00 ч., с краен срок за подаването - до 9,30 часа на 12.10.2020 г. 

12. Огледът на обектите се извършва при следните условия, ред и срокове: всеки 

работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за извършване на огледа до 9,00 часа на 

12.10.2020 г. 

За извършването на огледа кандидатът осигурява превоз за собствена сметка. За 

обстоятелствата от извършения оглед се съставя Протокол от оглед (по образец), който се 

подписва от присъствалите по време на огледа лица. 

13. Място, дата и час на провеждане на конкурса: в административната сграда на ТП 

„ДГС Кости”, на 12.10.2020 г. от 10,00 часа. 

14.  Възложителят не допуска наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса 

участник. 

15. Утвърждавам следната документацията за участие в конкурса: 
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15.1. Копие от настоящата Заповед; 

15.2. Копие от одобрените от „ЮИДП“ДП – гр. Сливен план-сметки; 

15.3. Конкурсни условия; 

15.4. Заявление за участие (образец); 

15.5. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора (образец); 

15.6. Проект на договор; 

15.7. Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП (образец №1 и № 2). 

15.8. Протокол за оглед (образец); 

15.9. Ценово предложение (образец). 

16. Настоящата Заповед, ведно с утвърдената с нея документация за участие в конкурса, 

да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Кости”/„ЮИДП” ДП - гр. Сливен. 

17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора при ТП „ДГС Кости”. 

 

 

 


