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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН  

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 

                           
 

  гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А                    телефон  044 /62 27 42                            факс 044/ 66 25 28 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-301/22.07.2021 год. 

На основание чл. 174, ал. 2 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във вр. с правното 
предписание на чл. 12, ал. 1, т.1 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" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.) 

 

ОТКРИВАМ: 
Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина в горски територии 

държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Сливен" по реда на чл.12, 

ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 „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" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.), включена в условно обособен обект с № 2148 и 2149 при 

следните условия: 

 
1. Възложител: „Държавно горско стопанство – гр. Сливен” Териториално поделение на 
„Югоизточно държавно предприятие” ДП, ЕИК: 2016176540050, със седалище и адрес на 
управление: 8800 гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15А, телефон за връзка: 044 62 27 42, факс: 044 66 25 
28, електронен адрес: dgssliven@uidp-sliven.com, лице за контакт: инж. Красияким Якимов - Зам. 

Директор на ТП „ДГС Сливен”. 

2. Предмет на процедурата: Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 
8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите" (обн. ДВ, бр.64 от 19 Август 2011 г., изм. и доп. бр.63 от 
16.07.2013 г., изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), разкройване на сортименти по БДС, извоз до 
временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен 
обект с начална цена, срок за изпълнение и гаранция за участие както следва: 
 
Обект № 2148 /отд.: 638 „з”/ 

Отдел Кат. Сортимент Д. вид Количество Нач. цена 

 

638з Едра Трупи за бичене > 30 см. Дъбови здб 1.00 25.830 

638з Едра Трупи за бичене > 30 см. Дъбови дб 2.00 25.830 

638з Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови бл 23.00 25.830 

638з Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови здб 3.00 25.830 

638з Средна Технологична дървесина Дъбова бл 5.00 26.060 

638з Дърва Технологична дървесина Дъбова здб 59.40 26.060 

638з Дърва Технологична дървесина Дъбова бл 432.00 26.060 

638з Дърва ОЗМ Дъбови бл 86.40 25.830 

638з Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди здб 39.60 26.060 

638з Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди бл 345.60 26.060 

Общо: Отдел: 638з 997.00 25955.28 

Общо: О Б Е К Т 997.00 25955.28 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1 297,76 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 30.12.2021 
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Обект № 2149 /отд.: 639 „г”, „к”, „л”, „п”/ 

Отдел Кат. Сортимент Д. вид Количество Нач. цена 

639г Дърва Технологична дървесина Дъбова бл 21.60 26.050 

639г Дърва Технологична дървесина Други дрш 1.00 26.050 

639г Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди бл 14.40 26.050 

639г Дърва Дърва за горене Други гбр 1.00 26.050 

639г Дърва Дърва за горене Други дрш 1.00 26.050 

Общо: Отдел: 639г 39.00 1015.95 

639к Едра Трупи за бичене > 30 см. Дъбови бл 1.00 25.820 

639к Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови бл 1.00 25.820 

639к Дърва Технологична дървесина Дъбова бл 73.80 26.050 

639к Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди бл 49.20 26.050 

Общо: Отдел: 639к 125.00 3255.79 

639л Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови бл 1.00 25.820 

639л Дърва Технологична дървесина Дъбова бл 34.20 26.050 

639л Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди бл 22.80 26.050 

Общо: Отдел: 639л 58.00 1510.67 

639п Едра Трупи за бичене > 30 см. Дъбови бл 1.00 25.820 

639п Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови здб 2.00 25.820 

639п Едра Трупи за бичене от 18 до 29 Дъбови бл 9.00 25.820 

639п Средна Технологична дървесина Дъбова бл 3.00 26.050 

639п Дърва Технологична дървесина Дъбова здб 57.00 26.050 

639п Дърва Технологична дървесина Дъбова бл 228.00 26.050 

639п Дърва Технологична дървесина Други дрш 2.40 26.050 

639п Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди здб 38.00 26.050 

639п Дърва Дърва за горене Широколистни - твърди бл 152.00 26.050 

639п Дърва Дърва за горене Други дрш 1.60 26.050 

Общо: Отдел: 639п 494.00 12865.94 

Общо: О Б Е К Т 716.00 18648.35 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 932,42 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 30.12.2021 

 

Място за извършване на дейността: В горски територии - държавна собственост, в териториалния 

обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен", в обособен обект с № 2148 и 2149. 

3. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора, 

както следва: 

3.1  Гаранцията за участие следва да се представи от кандидатите във формата на парична сума 
внесена по сметка на Възложителя, съответно: “ЮИДП” ДП  - ТП „ДГС СЛИВЕН” в Райфайзенбанк 

– клон Сливен – IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF и е в размери 
съответстващи на посочените в таблицата по т.2 от настоящата заповед за съответния обект. 

 Внесените гаранции за участие в конкурса, да се освобождават по реда и условията на чл.31 и 

чл.32 от „Наредбата” 

3.2 Гаранцията за изпълнение е абсолютната сума в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата 

при провеждане на конкурса стойност за обекта, която следва да бъде внесена, респ. предоставена 

под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника – определен за спечелил 

конкурса към датата на сключване на договора. 

4. Правно основание за откриване на процедурата: 

Чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 111, ал. 1 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗГ, чл. 114, ал. 1 във вр. с чл. 95, ал. 1 от ЗГ, чл. 
2, т. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 1 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" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г); 
5. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса: 
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5.1 Право на участие в конкурса има всяко заинтересовано, юридическо лице (търговец) и /или 

едноличен търговец, което отговаря на следните условия: 
5.1.1 Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и 
удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран 
лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ.  
5.1.2 Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран, за: престъпления против 
собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл.219 – 
260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в 

организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс; 
5.1.3 Да не е обявен в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност;  
5.1.4 Да не е в производство по ликвидация; 
5.1.5 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 придобито имущество с директора на 
ДП ЮИДП и ТП “ДГС Сливен“;  
5.1.6 Да няма сключен договор с лице по чл.68 Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество;  
5.1.7 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
5.1.8 Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган;  
5.1.9 Да няма парични задължения към държавата и ДП „ЮИДП“, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 
5.1.10 Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;  
5.1.11  Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия; 

5.1.12 Да представи документ за внесена пълния размер парична гаранция за участие за обекта.  
5.1.13 Участникът не може да наема подизпълнители за извършване на дейности, предмет на 
настоящата заповед. 
5.1.14 Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, както 
следва:  
 Да притежава собствени или наети 3 броя БМТ.  

Доказва се със приложен от участника списък на горепосочените технически средства и 

съоръжения, като той декларира писмено тяхната изправност. 
 

5.1.15 Квалифициран персонал: 

 Назначени на трудов договор 3 бр. лица на длъжност „секач”, притежаващи свидетелство за 
придобита правоспособност за работа с земеделска и горска техника, съгласно ЗРКЗГТ във 
връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ.  

 Доказва се със приложен от участника списък на горепосочените технически лица, които ще 

участват с изпълнението на дейностите, предмет на настоящата процедура. 

 
6. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на 
отварянето на офертите. Той може да бъде удължаван за кандидатите, класирани на първо място. 
 
7. Критерий за класиране на офертите: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за изпълнение на възложените 

дейности по добив на дървесината за съответния Обект. 

 Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта. 

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

от предмета на настоящата процедура. 

 

8. Кандидатите могат да изтеглят документацията за участие в „открития конкурс”, която се публикува 
на интернет страницата на ТП  „ДГС  Сливен”, съгласно чл.9в от Наредбата. 
8.1 Комплект от конкурсните документи може да се получи и в касата на ТП „ДГС Сливен”, 
гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок за 
закупуването им до 16,30 часа на 10.08.2021 г., срещу заплащане на не възстановими 10,00 лв. 

(десет лева)  без ДДС, която се внася в брой в касата. 
 

9. Оферти за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на административната сграда на ТП 
“ДГС Сливен“ в гр.Сливен, с адрес гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А - всеки работен ден от 8,30 часа 
до 16,30 часа с краен срок на подаването им 16,30 часа на 10.08.2021 г. 
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  При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец /”Регистър на 
постъпилите предложения”/, за което на приносителя се издава документ. 

  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са 
представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан 
плик. 

  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си. 

  До три дни преди изтичане на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено 
от възложителя разяснение по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на 
искането възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница, без да посочва 
лицето, направило искането.  

 

10. Условия и начин за плащане на извършената услуга по изпълнение на дейностите:  

Извършените дейности ще се приемат с писмен протокол на определена от Възложителя 

комисия и в присъствието на лицензирания лесовъд.  Въз основа на съставения протокол 

изпълнителят ще издава надлежно оформен счетоводен документ – фактура, по която ще се 

извърши разплащането. 

Заплащането на стойността на извършените дейности, да се извършва по банков път по 

сметка на Изпълнителя и в срокове – посочени в договора. 

 

11. Открития конкурс да се проведе на: 11.08.2021 г. от 10:00 часа в административната 

сграда на ТП ДГС Сливен, с адрес гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А.  

12. Определям необходимите документи за участие в процедурата, както следва: 

12.1 Заявление за участие  (Приложение №1)  
12.2 Копие от настоящата заповед; 
12.3 Документ за внесена гаранция за участие; 
12.4 Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за 
търговската регистрация, съгласно националното законодателство в случаите , когато кандидатът в 

процедурата е чуждестранно лице. За физическо лице – копие от документ за самоличност;   
12.5 Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, б.”а” и „е” 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 по 
образец (Приложение №2)  

Декларацията се попълва от лицата, изброени в чл.18, ал.4 от Наредбата, а именно: при 
събирателно дружество -  за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено 
управлението на един съдружник или на друго лице; при командитно дружество - за неограничено 

отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при 
няколко управители - за всеки от тях; при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
управителя; при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 
управителния съвет; при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е 
възложено управлението;във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 
лицата, които представляват кандидата;в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; 
когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  
       Когато кандидатът е ЕТ декларацията се попълва и подава за физическото лице – 
собственик.Когато кандидата в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите 
които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 
12.6 Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, б.”б – д” и „ж” 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 по 
образец (Приложение №3)- представя се в оригинал;  

Декларацията се попълва от управителите или от лицата, овластени по реда на 

Търговския закон да представляват  кандидата, а именно: при едноличен търговец – от 
физическото лице – собственик; при събирателно дружество -  от всеки съдружник или от 
съдружника/друго лице, на които с дружествения договор е възложено да представляват 
търговеца; при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници; при 
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дружество с ограничена отговорност - от управителя, а при няколко управители - от всеки от 

тях; при еднолично дружество с ограничена отговорност - от управителя; при акционерно 
дружество – от членовете на съвета на директорите/управителния съвет или от изпълнителните 
членове, на които е възложено управлението; при командитно дружество с акции – от членовете 
на Съвета на директорите или от изпълнителните членове, на които е възложено управлението; 
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които 
представляват кандидата; в случаите, когато има прокуристи - от прокуристите; когато 
чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 
12.7 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 
съответната дейност; 
12.8 Удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия 
лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно 
чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и организация на добива на дървесина – представя се 
оригинал или заверено от кандидата копие; 

12.9 Копие от сключен договор с лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ и копие от справка 
за регистрацията на договора в НАП, ако лесовъдът не е управител/член на управителния орган на 
кандидата; 
12.10. Декларация за техническа и кадрова обезпеченост при изпълнение на дейностите на 
възложителя за изпълнение на дейностите (Приложение № 4); 

12.11. Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидатът не е извършвал 

дейности по добив на дървесина от горски територии – държавна собственост (Приложение № 5) 

12.12. Декларация за оглед на обекта, запознаване с условията за провеждане на процедурата и 
изготвяне на предложението, за приемане условията и клаузите на предложения към документацията 
проект на договор – представя се в оригинал, по приложен образец в документацията (Приложение 

№6) 
12.13. Плик с надпис ”Ценово предложение”, в който е поставено ценовото предложение(оферта) 
по образец (Приложение №7) - представя се в оригинал;  
Нотариално заверено пълномощно-представя се само в случаите когато документите за участие в 

процедурата се подават от упълномощено лице. 
12.14. Нотариално заверено пълномощно – представя се само в случаите когато документите за 
участие в процедурата се подават от упълномощено лице. 
 При непредставяне на някой от посочените в т.12 от настоящата заповед документи е 

основание за недопускане и отстраняване на кандидата от участие в процедура. 
13. Одобрявам и утвърждавам документацията за провеждане на открития конкурс за условно 
обособени обекти с № 2148 и 2149, която е неразделна част от настоящата заповед. 

14. В процедурата се допуска наемането на подизпълнители, като в този случай това обстоятелство 
се вписва в офертата и за всеки посочен подизпълнител се прилагат документите  по чл.58, ал.1, т.3 и 
4 от Наредбата. В процедурата се допуска наемането на подизпълнители, като в този случай това 
обстоятелство се вписва в офертата и за всеки посочен подизпълнител се прилагат документите  по 
чл.58, ал.1, т.3 и 4 от Наредбата. Кандидатът заедно с посочените от него подизпълнители следва да 
отговаря на изискванията на продавача, определени в условията за провеждане на търга.  
15. Комисията за провеждане на открития конкурс, която ще бъде назначена в самостоятелна 
заповед да приключи работата си по провеждане на процедурата с подробен протокол, който да ми 

бъде представен в срок от 3 работни дни след деня определен за провеждане на конкурса за 
утвърждаване и издаване на заповед за определяне на изпълнител или за прекратяване на конкурса. 
16. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители при провеждане на открития 
конкурс не е  задължително. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 

Лице за контакт:  Добромира Митева - Юрисконсулт 

Teлефон: 044/62 43 48 
Ел. поща: dgssliven@uidp-sliven.com    

 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ …./п/…… 
Директор ТП „ДГС Сливен”                  
                                                                   
ДМ/ДМ        

mailto:dgssliven@uidp-sliven.com


 6 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 
данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 
 


