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З А П О В Е Д 
№ РД-10-74/26.05.2021 г. 

                                                             с. Кости, общ. Царево 

 

На основание на чл. 66, ал. 1, т. 2 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, и във връзка с одобрен от Директора на ЮИДП ДП – гр. Сливен 

график с вх. № ОД-04-738/25.05.2021 г. (с вх. № ОД-04-79/25.05.2021 г. на ТП „ДГС Кости“), 

за продажба на действително добити количества дървесина,  

                                               О Т К Р И В А М: 
Процедура за продажба на действително добити количества дървесина в горски 

територии - държавна собственост, в териториалния обхват 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. Вид процедура: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ. 

3. Предмет на процедурата: „Продажба на действително добити количества 

дървесина, обособена в Обект № 2021-114, находяща се на временни складове в района 

на дейност на ТП „ДГС Кости“, от отдели и подотдели, съгласно одобрен график, при 

следните условия: 

 
 

3.1. За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт. 

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

държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”, в обект № 

2021-114, местностите „Лазовци“ и „Харманята“, съгласно таблицата на точка 3.  

4. Начална тръжна цена на обекта – 2711,15 лева (две хиляди, седемстотин и 

единадесет лева и петнадесет стотинки) без ДДС. 

5. Срок за изпълнение: 

5.1. Заплащането на цената се извършва в тридневен срок от сключването на 

договора за покупко-продажба. 
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Лазовци 117:л дб 6,99 202,50 4,35 130,00 3,00 100,00 14,34 159,06 2280,98

Харманята 131:а дб 1,11 202,50 1,58 130,00 2,69 159,92 430,18

8,10 5,93 3,00 17,03 159,20 2711,15
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5.2. Дървесината се извозва до 1 (един) месец от сключване на договора за покупко-

продажба. 

6. Условия за допускане на кандидатите в търга: До участие се допускат кандидати, 

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.  Размерът на гаранцията за участие е 135,55 лева (сто, тридесет и пет лева и петдесет 

и пет стотинки). 

7.2. 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 

10.06.2021 г. 

В случай, че гаранцията не е постъпила по сметката на стопанството  в 

указаният срок, кандидатът се отстранява от участие в процедурата. 

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 достигнатата стойност на 

съответния обект. 

8.2. 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.  

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. Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от 

интернет страницата на стопанството без заплащане. 

11.2. Документацията може и да се закупи всеки работен ден от 08,00 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 10.06.2021 г., срещу заплащане на сумата от 25,00 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 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 9,30 часа на 10.06.2021 г.  

13. 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 9,30 часа на 

10.06.2021 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. 
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14. Място, дата и час на провеждане на търга: в административната сграда на ТП 

„ДГС Кости”, на 10.06.2021 г. от 10,00 часа. 

15.  Възложителят не допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга 

участник. 

16. Утвърждавам следната документацията за участие в търга: 

16.1. Копие от настоящата Заповед; 

16.2. Копие от одобрения от ЮИДП ДП – гр. Сливен график; 

16.3. Тръжни условия; 

16.4. Заявление за участие (образец); 

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

16.6. Проект на договор; 

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

16.8. Протокол за оглед (образец); 

16.9. Ценово предложение (образец). 

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

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

18. 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“ 

 

 

 


