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З А П О В Е Д 
№ РД-10-168/24.11.2020 г. 

с. Ново Паничарево, общ. Приморско 

  

На основание на чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 

15, ал. 3 и 4 от Наредбата 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 във връзка с одобрен от Директора на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен график с 

№ ОД-04-1918/23.11.2020 г.. (по наш изх. № ОД-04-106/24.11.2020 г.), за продажба на прогнозни 

количества добита дървесина от обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2 

 

О Т К Р И В А М: 

Процедура за продажба на прогнозни количества добита дървесина в горски 

територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево” 

при следните условия: 

1. Възложител: „ЮИДП” ДП - ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със 

седалище и адрес на управление: с. Ново Паничарево, ул. „Девети май“ №43, община 

Приморско, област Бургаска, http://www.uidp-sliven.com/, dgsnovopanicharevo@uidp.sliven.com, 

тел.: +359889 814 562, лице за контакт: Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево“. 

2. Вид процедура: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ. 

3. Предмет на процедурата: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по 

сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-

2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове 

в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, от отдели и подотдели, съгласно одобрен 

график, при следните условия: 

 

Таблица 1 

Обект 

отдели, 
подотдел

и 

Дърве

-сен 

вид 

Категории дървесина, количество, цена по асортимент, начална цена на обекта 

ЕДРА СРЕДНА ДЪРВА ОБЩО 

Трупи за 
фурнир 

Трупи за 
траверси 

трупи D > 
30см 

трупи D 18-
29 см 

трупи D 14-
17 см 

ОЗМ  НОЗМ  
колич. 

нач. 

цена 
стойност 

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена 

м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв лв 

2109 -1; 

35 а; 36 

б; 37 а; 

38 а;  

168 б 

чб         13 83.00 115 73.00 31 69.00         159 73.04 11 613.00 

Всичко за Обект 

2109-1: 0   0   13   115   31   0   0   159   11 613.00 

2111 -1;                                       

174 в; 

178 а                            

бл 7 250.00 7 210.00 104 170.00 59 130.00     106 95.00 53 68.00 336 125.73 42 244.00 

цр         42 85.00 9 80.00     31 75.00     82 80.67 6 615.00 

Всичко за Обект 

2111-1: 7   7   146   68   0   137   53   418   48 859.00 

2112 -1;                                        

171 в; 

186 в 

бл 13 250.00 7 210.00 124 170.00 88 130.00     139 95.00 70 68.00 441 125.18 55 205.00 

цр         10 85.00 3 80.00     8 75.00     21 80.48 1 690.00 

Всичко за Обект 

2112-1: 13   7   134   91   0   147   70   462   56 895.00 
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Таблица 2 

Обект 

отдели, 

подотдели 

дървесен 

вид 

Категории дървесина, количество, цена по асортимент, начална цена на обекта 

СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

технологична 

д-на 

технологична 

д-на 

НОЗМ  технологична 

д-на 

дърва за 

огрев 

кол. начална 

цена 

стойност 

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена 

м
3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв/м

3
 м

3
 лв лв 

2111 -2;                                       

174 в; 178 

а 

бл 1 70.00 25 70.00 53 68.00 191 70.00 190 68.00 460 68.94 31 714.00 

избк             4 67.00 5 65.00 9 65.89 593.00 

цр     7 67.00 31 65.00 12 67.00 49 65.00 99 65.38 6 473.00 

мжд                 44 64.00 44 64.00 2 816.00 

кгбр                 83 64.00 83 64.00 5 312.00 

Всичко за Обект 

2111-2: 1   32   84   207   371   695   46 908.00 

2112 -2;                                         

171 в; 186 

в 

бл 4 70.00 27 70.00 69 68.00 295 70.00 294 68.00 689 68.95 47 504.00 

избк             2 67.00 3 65.00 5 65.80 329.00 

гбр             7 65.00 29 64.00 36 64.19 2 311.00 

цр     3 67.00 7 65.00 16 67.00 67 65.00 93 65.41 6 083.00 

мжд                 29 64.00 29 64.00 1 856.00 

кгбр                 2 64.00 2 64.00 128.00 

Всичко за Обект 

2112-2: 4   30   76   320   424   854   58 211.00 

 

За окачествяване на дървесината се прилага Български държавен стандарт. 

4. Срок за продажба на дървесината: до 31.12.2021 г. вкл. 

5. Място на получаване на дървесината: от временни складове в горски територии - 

държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево”, в 

обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2, съгласно таблиците на точка 3.  

Превозните билети се издават с дестинация – обекта по чл. 206 от ЗГ на  купувача, 

намиращ се на територията на общината, в която попадат територии на ТП „ДГС Ново 

Паничарево“. 

6. Условия за допускане на участниците в търга с тайно наддаване: До участие се 

допускат участници, внесли гаранция за участие и изискуемите документи, съгласно „Тръжните 

условия“ и отговарящи на определените в тях изисквания.  

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

гаранцията за участие. 

7.1.  Размера на гаранцията за участие е както следва: 

- За Обект № 2109-1 е 580,65 лева;  

- За Обект № 2111-1 е 2442,95 лева; 

- За Обект № 2112-1 е 2844,75 лева;  

- За Обект № 2111-2  е 2339,05 лева; 

- За Обект № 2112-2 е 2907,55 лева; 

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

внесена по сметка на възложителя. Банковата сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е: 

„Райфайзенбанк“ ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF. Гаранцията 

трябва да е постъпила по сметката на стопанството до 8,30 часа на 10.12.2020 г., като 

съответният вносен документ (заверено от кандидата копие или оригинал) се прилага към 

комплекта от изискуеми документи за участие в конкурса. 

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

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

съответния обект. 

8.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
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а) парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево” в „Райфайзенбанк“ 

ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF 

 б) банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.  

8.3. 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. 

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

9.1. 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. 

10. Критерий за класиране на офертите: НАЙ-ВИСОКА предложена цена. 

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

участие в процедурата: 

11.1. Участниците за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на стопанството без заплащане или да я закупят от ТП „ДГС Ново Паничарево”. 

11.2. Документацията може да се получи всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч. от 

деловодството ТП „ДГС Ново Паничарево” - с.Ново Паничарево, общ. Приморско , обл. Бургас, с 

краен срок на получаване до 8,30 часа на 10.12.2020 г., срещу заплащане на сумата от 24,00 лева с 

ДДС (представляваща действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване). 

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

на ТП „ДГС Ново Паничарево” в с. Ново Паничарево 8152, общ. Приморско, ул. „Девети май“ № 43, 

всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за подаването - до 8,30 часа на 10.12.2020 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 8,30 часа на 10.12.2020г.  

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 търга: в административната сграда на ТП „ДГС 

Ново Паничарево”, на 10.12.2020 г. от 9,00 часа. 

14. Утвърждавам следната документацията за участие в търга: 

14.1. Копие от настоящата Заповед; 

14.2. Копие от одобрените от „ЮИДП“ ДП – гр. Сливен графици; 

14.3. Тръжни условия; 

14.4. Заявление за участие (образец); 

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

14.6. Проект на договор; 

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

14.8. Протокол за оглед (образец); 

14.9. Ценово предложение (образец). 

15. Настоящата Заповед, ведно с утвърдената с нея документация за участие в търга, да се 

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Ново Паничарево”/„ЮИДП” ДП - гр. Сливен. 

16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора при ТП „ДГС Ново 

Паничарево”. 

 

 

 

 

 

 
          Заличено,съгл. чл 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП „ДГС Ново Паничарево” 
 


