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МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  „ЕЛХОВО” 
8700  Гр.Елхово, ул.”Сан Стефано” № 13 тел.0478/88262, е-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-155 

От 29.10.2020 г., гр.Елхово 

 
На основание чл. 2, т. 2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1 и 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”/ в сила от 

06.12.2011г.Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011г.Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. 

ДВ. бр.90 от 16 Ноември 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 март 2019 г. в сила от 29 март 2019г./, наричана за 

краткост „Наредбата“ и одобрен график от „ЮИДП-Сливен“ ДП с № ОД 04-1718/28.10.2020 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  

 
I. Да се проведе процедура „Открит конкурс“, с предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, 

сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2028 с 518 

пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП  “ДГС – Елхово”, при следните 

условия: 

1. Възложител:  ЮИДП ТП “Държавно горско стопанство Елхово с адрес: гр.Елхово, ул."Сан 

Стефано" №13, тел 0478/88262, ел. поща: dgselhovo@uidp-sliven.com, лице за контакт инж. Кирил 

Кирилов - заместник директор. 

 

2. Предлагано прогнозно количество дървесина, гаранции:  

Обект 

№ 

Отдел 

подотдел Дървесен вид 

Прогнозен 

обем 
Начална 

цена /лв./ 

без ДДС 

Размер на 

гаранция за 

участие               

/лв./ Срок за сеч 

Краен срок 

на договора /м3/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2028 355а, 355б  цр, бл, кдб 518 10 360 518,00 31.12.2020г. 31.01.2021г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите и качеството на асортиментите дървесина са съгласно БДС. 

Мястото за изпълнение на дейностите е държавна горска територия в района на ТП 

ДГС Елхово.  

2.1 Гаранцията за участие е в размер на 5 % от първоначалната стойност на обекта  и 

се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя ТП ДГС 

Елхово гр.Елхово:  „ЦКБ” АД клон Ямбол,  БАНКОВ КОД:  CECBBGSF; СМЕТКА №: 

BG58 CECB 9790 10E9 3911 00. 
2.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от достигнатата стойност на всеки 

обект. Тя се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител: 

2.2.1.Парична сума, внесена по сметка на възложителя- Банкова сметка ТП ДГС 

Елхово гр.Елхово:  „ЦКБ” АД клон Ямбол,  БАНКОВ КОД:  CECBBGSF; СМЕТКА №: 

BG58 CECB 9790 10E9 3911 00; 
2.2.2.Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В представената 

банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено 
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известие от възложителя. Банковата гаранция да бъде със срок на валидност за целия 

срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването му, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

Когато определеният за изпълнител е избрал гаранция 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. 

 

II. Стойност на обекта, начин на плащане  

1.Обща начална цена за извършване на дейностите в Обект № 2028, посочена в т.2 

от настоящата заповед.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заплащането ще се извършва по действително добити количества 

дървесина, отразени в предавателно – приемателния протокол. 

2. Плащането се извършва по сметка на спечелилия обекта. 

 

III. Срокове за изпълнение на предлаганата дейност: 

Краен срок за сеч и извоз:  

-  Срок за сеч: до 31.12.2020 г. 

-  Срок за извоз: до 31.12.2020 г.  

 

Не се допуска продължаване на сроковете за сеч и извоз на дървесина след                                           

31.12.2020г. 

 

Краен срок на договора за обекта - до освидетелстване на сечищата предмет на 

договора, но не по-късно от  31.01.2021г.   

 

IV. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:  

1.Право на участие в обявената процедура - открит конкурс има всяко заинтересовано, 

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

условия: 

а) 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; 

б)Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в)Да не е в производство по ликвидация; 

г) 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 придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на ДП ДГС - Елхово; 

д) Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) Да няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е 

община, че участникът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в 

сила акт на компетентен орган; 

з) Да е внесъл гаранция за участие в конкурса; 

2. Да са регистрирани в публичния  регистър в Изпълнителната агенция по горите, 

отговарящи на изискванията на чл.241 от ЗГ за дейностите „добив на дървесина“ 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 дейностите „добив на дървесина“; 

3. Да представят доказателства за наличие на необходимата техника и наети на трудов 

договор работници за изпълнение на дейността, както следва: 

а) най-малко 3 (три) бензиномоторни триона (БМТ), които да са собственост на кандидата, 

или закупени на лизинг, или под наем. 

https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695400
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695400
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695435
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221086
https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695570
https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607258
https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607258
https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607258
https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607131
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Бензиномоторните триони (БМТ) трябва да отговарят по качество на изискванията и 

сертификационните стандарти, както следва: 

- да бъдат изправни и обезопасени – да показват равномерен работен режим с 

необходимата мощност и снабдени със спирачка; 

- да бъдат  регистрирани съгласно изискванията на българското законодателство в КТИ; 

- в техническо състояние – да не позволява изтичане на гориво-смазочни течности; за 

веригата следва да се използва биоразградимо масло. 

б) Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, според 

квалификационните изисквания за извършване на дейността, а именно: 

- най-малко трима (3) работници-секачи/резачи, назначени на трудови договори, които да 

притежават правоспособност за работа с БМТ, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 

от ЗГ. 

4. да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия и 

документацията за участие в конкурса; 

5. Не се допуска използването на подизпълнители при извършване на дейностите по 

възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание чл. 13, ал. 2 от 

„Наредбата”; 

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

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

 

V. Срок на валидност на офертите: Офертата следва да бъде със срок не по кратък от 

60 (шестдесет) календарни дни от насрочената дата за провеждане на процедурата. Срокът 

на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 

 

VI. Определям критерий за класиране на офертите: НАЙ-НИСКА ЦЕНА за 

изпълнение на  възложените дейности.  

 

VII. Всеки  кандидат има право да подаде само една оферта за участие. 

 

VIII. Организиран оглед на обектите: Кандидатите могат да направят оглед на обекта 

през всички работни дни от 8:00 до 17:00 ч., с краен срок до 09:00 ч. на 13.11.2020г. 

Огледът  се извършва с превоз на кандидата и за негова сметка в присъствието на 

представител  на „ЮИДП”ДП - ТП ДГС Елхово. 

 

IX. Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на 

възложителя без заплащане или да бъде закупена от деловодството на ТП „ДГС Елхово” 

– краен срок до 09:00 часа на 13.11.2020г.  

1. Цена на документацията - 5,00 (пет) лева без ДДС – невъзстановима. 

 

X. Място и срок за подаване на офертите: В административната сграда на ТП „ДГС 

Елхово“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, с краен срок за подаването им до 

09:30 часа на 13.11.2020 г. 

XI. Конкурсът ще се проведе на 13.11.2020 г. в сградата на ТП „ДГС Елхово“ , гр. 

Елхово, ул. „Сан Стефано“ № 13, с начален час – 10:00 ч. 

 

XII. Други изисквания: 

1. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за 

сметка на кандидатите. ДГС не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. 

Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите. 
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2. Съгласно чл.21 ал.1 и ал. 3 от „Наредбата“, ще определя комисия за провеждане на 

открития конкурс, след изтичане  на срока  за получаване  на офертите от кандидатите за 

участие в процедурата.  

3. Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за 

провеждане на конкурса. 
4. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители при провеждане на 

открития конкурс не е задължително. 
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Кирил Кирилов – зам. 

директор при ТП „ДГС Елхово“. 

Настоящата заповедта за откриване на конкурс да се публикува най-малко 15 дни 

преди крайния срок за подаване на оферти на Интернет страницата на ТП „ДГС-

Елхово” и на Интернет страницата на „ЮИДП” ДП –Сливен, като и да се постави на 

видно място в сградата на стопанството, съгласно чл.14, ал.1 от „Наредбата“ 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “ЕЛХОВО”: 

                    /п/* 

*заличена информация, 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  

ИНЖ. Н. МИШИНЕВ 

 


