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ЗАПОВЕД 
№ РД-10-188/16.11.2020 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 утвърдени план-сметки от Директора на „ЮИДП“ ДП – гр. 

Сливен с № ОД-04-1845/16.11.2020 г., № ОД-04-1846/16.11.2020 г., № ОД-04-

1847/16.11.2020 г., № ОД-04-1844/16.11.2020 г., № ОД-04-1841/16.11.2020 г., № ОД-04-

1848/16.11.2020 г., № ОД-04-1850/16.11.2020 г., № ОД-04-1849/16.11.2020 г. и № ОД-04-

1843/16.11.2020 г.,  (по наш изх. № ОД-04-211/16.11.2020 г., № ОД-04-212/16.11.2020 г., № 

ОД-04-213/16.11.2020 г., № ОД-04-210/16.11.2020 г., № ОД-04-208/16.11.2020 г., № ОД-04-

214/16.11.2020 г., № ОД-04-216/16.11.2020 г., № ОД-04-215/16.11.2020 г. и № ОД-04-

209/16.11.2020 г.,) за Обекти №№ 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 

 

                                                       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 876434370, 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 обекти с  № 2102 (подотдели: 

11:в, г, о, ф; 86:а; 92:и),  № 2103 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и), № 2104 

(подотдели: 6:а, г; 16:и; 17:м, ф; 18:з), № 2105 (подотдели: 221:б, д, и; 222:в;  226:а, в), № 

2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, д, е, р), № 2107 (подотдели: 152:б, г; 153:у; 154:и, 

л; 155:а), № 2108 (подотдели: 93:г, к; 94:к; 95:в, д, л, м), № 2109 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 

222:ж; 223:и) и № 2110 (подотдели: 93:з; 112:г, д, л: 114:в, д; 115:ж; 116:ж),от ЛФ-2021 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 

гаранцията 

за участие 

/лв./ 

Срокове за 

изпълнение на 

дейността 

Срок за сеч и 

извоз 

2102 

11:в, г, о, 

ф; 86:а; 

92:и 

чб, здгл, 

дб, избк, 

мжд, цр, 

срлп, трп  

1039 24375,82 1218,79 

 

31.12.2021 г. 

2103 

218:и, м, о; 

219:о; 

222:ж; 

223:и 

бб, чб, 

здгл, см, 

дб, цр, 

избк, трп 

1306 30901,55 1545,08 

 

31.12.2021 г. 

2104 

6:а, г; 16:и; 

17:м, ф; 

18:з 

дб, избк, 

цр, трп,  
1265 30342,89 1517,14 
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31.12.2021 г. 

2105 

221:б, д, и; 

222:в;  

226:а, в 

Чб, дб, 

избк, цр, 

чдб, срлп 

1217 28976,90 1448,85 

 

31.12.2021 г. 

2106 

59:е, г; 

60:б, и; 

62:д; 63:г, 

д, е, р 

чб, дб, 

избк, цр, 

гбр,  

1312 30973,37 1548,67 

 

31.12.2021 г. 

2107 

152:б, г; 

153:у; 

154:и, л; 

155:а 

дб, избк, 

цр 
1009 23701,77 1185,09 

 

31.12.2021 г. 

2108 

93:г, к; 

94:к; 95:в, 

д, л, м 

чб, дб, 

избк, гбр, 

мжд, цр 

693 16184,89 809,24 

 

31.12.2021 г. 

2109 

218:и, м, о; 

219:о; 

222:ж; 

223:и 

бб, здгл, 

чб, дб, 

избк, трп, 

мжд, бк 

1508 35461,54 1773,08 

 

31.12.2021 г. 

2110 

93:з; 112:г, 

д, л: 114:в, 

д; 115:ж; 

116:ж 

Бб, чб, дб, 

цр, избк, 

трп,  

1511 35963,70 1798,19 

 

31.12.2021 г. 

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. 

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 09,30 часа 

на 01.12.2020 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.  
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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 01.12.2020 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 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването - до 09,30 часа на 01.12.2020 

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 09,30 часа на 

01.12.2020 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 01.12.2020 г. от 10,00 часа. 

14.  Възложителят не допуска наемане на подизпълнители от спечелилия 

конкурса участник. 

15. Утвърждавам следната документацията за участие в конкурса: 

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”. 

 

/…..П……./ заличени лични данни   

съгласно ЗЗЛД и  

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

      Директор на ТП „ДГС Кости“ 


