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

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ 
  

 

 
 8800 гр. Сливен, ул. ”Орешака” № 15а; 044/622742; факс: 044/662528; e-mail: dgssliven@uidp-sliven.com 

 
 

 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-469 

гр. Сливен 18.11.2021 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, чл. 29, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие, чл. 2, ал. 2,  във връзка с 

чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1 и 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 (приета с ПМС № 

316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр. 

90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016г., в сила от 2.12.2016 г., изм. бр. 55 от 7.07.2017 г., в 

сила от 7.07.2016 г.,  изм.и доп. бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.), наричана 

накратко „Наредбата“ 

 

О Т К Р И В А М: 

 

 

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС“ за възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, 

извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2212, 

№ 2213, № 2215, № 2218, № 2219, № 2220, № 2222 и № 2223 в горски територии – държавна 

собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“, при следните условия: 

1. Възложител: „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - териториално 

поделение „Държавно горско стопанство Сливен”, със седалище и адрес на управление: п.к. 

8800, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15а, телефон за връзка: 044/622742, електронен адрес: 

dgssliven@uidp-sliven.com, служебно лице за контакт: инж. М. Ангелова – заместник-

директор на ТП „ДГС Сливен“. 

2. Гаранция за участие: гаранцията за участие е в размер на 5% от началната цена на 

обектите, под формата на парична сума в размер на: 

- За Обект № 2212 – 1473,54 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и три лева и петдесет 

и четири стотинки); 

- За Обект № 2213 – 3840,62 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет лева и шестдесет 

и две стотинки); 

- За Обект № 2215 – 1074,98 лв. (хиляда и седемдесет и четири лева и деветдесет и осем 

стотинки); 

- За Обект № 2218 – 1676,77 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и шест лева и 

седемдесет и седем стотинки); 

- За Обект № 2219 – 2161,30 лв. (две хиляди сто шестдесет и един лева и тридесет 

стотинки); 

- За Обект № 2220 – 752,39 лв. (седемстотин петдесет и два лева и тридесет и девет 

стотинки); 

 - За Обект № 2222 – 2545,34 лв. (две хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 

тридесет и четири стотинки); 
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- За Обект № 2223 – 2425,52 лв. (две хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет 

и две стотинки). 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума и е вносима по 

банкова сметка на  ТП „ДГС Сливен“ – “ЮИДП” ДП ТП „ДГС СЛИВЕН” в Райфайзенбанк – 

клон Сливен, IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF. Гаранцията за участие 

трябва да е постъпила по посочената сметка до края на последния работен ден, предхождащ 

деня на провеждането на процедурата.  

 3. Предмет на процедурата, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери, 

количество и качество по избрания стандарт, място за извършване на дейността: сеч, извоз, 

сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2212, № 2213, 

№ 2215, № 2218, № 2219, № 2220, № 2222 и № 2223 в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Сливен“, определено в плътни м3, съгласно изискванията на БДС, по дървесни видове, асортименти, 

количество и обща начална цена, както следва: 
 

ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2212, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

258-ж 
 
 
 
 
 

иглолистни         

ДЪРВА         

технологична черен бор 3 31,90 95,70 

Широколистни         

ЕДРА         

тр. от 18 до 29 см бук 1 35,10 35,10 

ДЪРВА         

технологична бук 26 31,50 819,00 

дърва за горене бук 18 31,50 567,00 

технологична цер 4 31,50 126,00 

дърва за горене цер 3 31,50 94,50 

Общо 258-ж:   55   1737,30 

265-и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см бук 4 35,10 140,40 

тр. от 18 до 29 см бук 95 35,10 3334,50 

СРЕДНА         

тр. от 15 до 17 см бук 70 35,10 2457,00 

технологична бук 61 31,50 1921,50 

ДРЕБНА         

технологична бук 4 31,50 126,00 

технологична трп 3 31,50 94,50 

ДЪРВА         

ОЗМ бук 70 32,00 2240,00 

технологична бук 200 31,50 6300,00 

дърва за горене бук 97 31,50 3055,50 

технологична цер 100 31,50 3150,00 

дърва за горене цер 69 31,50 2173,50 

технологична габър 12 31,50 378,00 

дърва за горене габър 8 31,50 252,00 

технологична трп 40 31,50 1260,00 

дърва за горене трп 27 31,50 850,50 

Общо 265-и:   860   27733,40 

Всичко за обекта:     915   29470,70 
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ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2213, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

258-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи за шперплат бук 10 37,50 375,00 

трупи над 30 см бук 95 35,10 3334,50 

тр. от 18 до 29 см бук 85 35,10 2983,50 

СРЕДНА         

тр. от 15 до 17 см бук 1 35,10 35,10 

технологична бук 10 31,00 310,00 

ДРЕБНА         

технологична бук 18 31,00 558,00 

технологична цер 1 31,00 31,00 

ДЪРВА         

ОЗМ бук 210 32,00 6720,00 

технологична бук 310 31,00 9610,00 

дърва за горене бук 210 31,00 6510,00 

технологична благун 7 31,00 217,00 

дърва за горене благун 4 31,00 124,00 

технологична цер 38 31,00 1178,00 

дърва за горене цер 25 31,00 775,00 

технологична трп 9 31,00 279,00 

дърва за горене трп 6 31,00 186,00 

Общо 258-а:   1039   33226,10 

258-б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иглолистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см черен бор 13 35,00 455,00 

тр. от 18 до 29 см черен бор 11 35,00 385,00 

СРЕДНА         

технологична черен бор 1 30,00 30,00 

ДЪРВА         

технологична черен бор 10 30,00 300,00 

дърва за горене черен бор 2 30,00 60,00 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи за шперплат бук 10 37,50 375,00 

трупи над 30 см бук 99 35,10 3474,90 

тр. от 18 до 29 см бук 122 35,10 4282,20 

СРЕДНА         

тр. от 15 до 17 см бук 1 35,10 35,10 

технологична бук 15 31,00 465,00 

ДРЕБНА         

технологична бук 25 31,00 775,00 

технологична бук 1 31,00 31,00 

ДЪРВА         

ОЗМ бук 306 32,00 9792,00 

технологична бук 428 31,00 13268,00 

дърва за горене бук 286 31,00 8866,00 

технологична цер 16 31,00 496,00 
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дърва за горене цер 11 31,00 341,00 

технологична трп 3 31,00 93,00 

дърва за горене трп 2 31,00 62,00 

Общо 258-б:   1362   43586,20 

Всичко за обекта:     2401   76812,30 

      

      

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2215, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

631-г 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см бук 39 35,50 1384,50 

тр. от 18 до 29 см бук 35 35,50 1242,50 

СРЕДНА       0,00 

тр. от 15 до 17 см бук 1 35,50 35,50 

технологична бук 4 31,40 125,60 

ДРЕБНА       0,00 

технологична бук 2 31,40 62,80 

ДЪРВА       0,00 

ОЗМ бук 35 32,20 1127,00 

технологична бук 88 31,40 2763,20 

дърва за горене бук 58 31,40 1821,20 

Общо 631-г:   262   8562,30 

649-в 
 
 
 
 
 

иглолистни         

ДЪРВА         

технологична смърч 3 31,50 94,50 

дърва за горене смърч 1 31,50 31,50 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична бук 225 31,40 7065,00 

дърва за горене бук 150 31,40 4710,00 

технологична явор 7 31,40 219,80 

дърва за горене явор 5 31,40 157,00 

технологична габър 7 31,40 219,80 

дърва за горене габър 4 31,40 125,60 

технологична др. шир. 3 31,40 94,20 

дърва за горене др. шир. 2 31,40 62,80 

технологична трп 3 31,40 94,20 

дърва за горене трп 2 31,40 62,80 

Общо 631-г:   412   12937,20 

Всичко за обекта:     674   21499,50 

      

      

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2218, насаждения: 1 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

235-б 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см благун 14 35,50 497,00 
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тр. от 18 до 29 см благун 47 35,50 1668,50 

трупи над 30 см цер 26 35,50 923,00 

тр. от 18 до 29 см цер 51 35,50 1810,50 

СРЕДНА         

тр. от 15 до 17 см благун 1 35,50 35,50 

технологична благун 5 31,40 157,00 

технологична цер 2 31,40 62,80 

ДЪРВА         

ОЗМ благун 52 32,00 1664,00 

технологична благун 180 31,40 5652,00 

дърва за горене благун 120 31,40 3768,00 

ОЗМ цер 45 32,00 1440,00 

технологична цер 238 31,40 7473,20 

дърва за горене цер 158 31,40 4961,20 

технологична габър 37 31,40 1161,80 

дърва за горене габър 24 31,40 753,60 

технологична кгбр 29 31,40 910,60 

дърва за горене кгбр 19 31,40 596,60 

Общо 235-б:   1048   33535,30 

Всичко за обекта:     1048   33535,30 

 

 

 

   

      

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2219, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

233-б 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см цер 1 35,70 35,70 

тр. от 18 до 29 см цер 13 35,70 464,10 

тр. от 18 до 29 см благун 4 35,70 142,80 

СРЕДНА         

технологична цер 2 31,80 63,60 

технологична благун 1 31,80 31,80 

ДЪРВА         

ОЗМ цер 50 32,50 1625,00 

технологична цер 184 31,80 5851,20 

дърва за горене цер 122 31,80 3879,60 

технологична благун 120 31,80 3816,00 

дърва за горене благун 79 31,80 2512,20 

технологична бук 2 31,80 63,60 

технологична габър 18 31,80 572,40 

дърва за горене габър 12 31,80 381,60 

дърва за горене кгбр 2 31,80 63,60 

Общо 233-б:   610   19503,20 

243-б 
 
 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична цер 330 31,80 10494,00 

дърва за горене цер 221 31,80 7027,80 

технологична благун 108 31,80 3434,40 

дърва за горене благун 72 31,80 2289,60 

технологична габър 9 31,80 286,20 
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дърва за горене габър 6 31,80 190,80 

Общо 243-б:   746   23722,80 

Всичко за обекта:     1356   43226,00 

 

   

   

      

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2220, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

277-ж 
 
 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

трупи над 30 см 
зимен 
дъб 3 35,30 105,90 

тр. от 18 до 29 см 
зимен 
дъб 17 35,30 600,10 

СРЕДНА       0,00 

технологична 
зимен 
дъб 9 31,80 286,20 

ДЪРВА       0,00 

технологична 
зимен 
дъб 83 31,80 2639,40 

дърва за горене 
зимен 
дъб 56 31,80 1780,80 

дърва за горене цер 2 31,80 63,60 

технологична бук 5 31,80 159,00 

дърва за горене бук 3 31,80 95,40 

технологична габър 34 31,80 1081,20 

дърва за горене габър 22 31,80 699,60 

технологична мъждрян 9 31,80 286,20 

дърва за горене мъждрян 6 31,80 190,80 

Общо 277-ж:   249   7988,20 

277-и 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична 
зимен 
дъб 97 31,80 3084,60 

дърва за горене 
зимен 
дъб 64 31,80 2035,20 

технологична бук 11 31,80 349,80 

дърва за горене бук 7 31,80 222,60 

технологична габър 4 31,80 127,20 

дърва за горене габър 3 31,80 95,40 

технологична цер 2 31,80 63,60 

дърва за горене цер 1 31,80 31,80 

технологична мъждрян 19 31,80 604,20 

дърва за горене мъждрян 12 31,80 381,60 

технологична трп 2 31,80 63,60 

Общо 277-и:   222   7059,60 

Всичко за обекта:     471   15047,80 

 

   

   

      

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2222, насаждения: 3 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

300-з Широколистни         
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ЕДРА         

тр. от 18 до 29 см бук 11 35,70 392,70 

СРЕДНА         

технологична бук 18 31,85 573,30 

ДЪРВА         

технологична бук 133 31,85 4236,05 

дърва за горене бук 88 31,85 2802,80 

технологична габър 5 31,85 159,25 

дърва за горене габър 4 31,85 127,40 

технологична цер 13 31,85 414,05 

дърва за горене цер 9 31,85 286,65 

Общо 300-з:   281   8992,20 

300-и 
 
 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична цер 123 31,85 3917,55 

дърва за горене цер 82 31,85 2611,70 

технологична бук 147 31,85 4681,95 

дърва за горене бук 98 31,85 3121,30 

технологична габър 91 31,85 2898,35 

дърва за горене габър 60 31,85 1911,00 

технологична благун 16 31,85 509,60 

дърва за горене благун 11 31,85 350,35 

Общо 300-и:   628   20001,80 

300-м 
 
 
 
 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична цер 151 31,85 4809,35 

дърва за горене цер 100 31,85 3185,00 

технологична бук 121 31,85 3853,85 

дърва за горене бук 80 31,85 2548,00 

технологична габър 114 31,85 3630,90 

дърва за горене габър 76 31,85 2420,60 

технологична благун 23 31,85 732,55 

дърва за горене благун 15 31,85 477,75 

технологична трп 5 31,85 159,25 

технологична трп 3 31,85 95,55 

Общо 300-м:   688   21912,80 

Всичко за обекта:     1597   50906,80 

  

 

   

 

 

 

   

  ТП "ДГС Сливен", фонд 2022, Обект № 2223, насаждения: 2 бр. 
 

Отдел асортименти д. вид количество 
м3 

 цена 
лв/м3 

стойност 

479-б 
 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ЕДРА         

тр. от 18 до 29 см 
зимен 
дъб 9 35,70 321,30 

СРЕДНА         

технологична 
зимен 
дъб 6 31,85 191,10 

ДЪРВА         

технологична 
зимен 
дъб 167 31,85 5318,95 
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дърва за горене 
зимен 
дъб 112 31,85 3567,20 

технологична цер 214 31,85 6815,90 

дърва за горене цер 142 31,85 4522,70 

технологична габър 44 31,85 1401,40 

дърва за горене габър 30 31,85 955,50 

технологична мъждрян 13 31,85 414,05 

дърва за горене мъждрян 9 31,85 286,65 

технологична липа 34 31,85 1082,90 

дърва за горене липа 23 31,85 732,55 

технологична бук 2 31,85 63,70 

дърва за горене д. вид 2 31,85 63,70 

Общо 479-б:   807   25737,60 

479-в 
 
 
 
 
 

Широколистни         

ДЪРВА         

технологична 
зимен 
дъб 101 31,85 3216,85 

дърва за горене 
зимен 
дъб 68 31,85 2165,80 

технологична цер 193 31,85 6147,05 

дърва за горене цер 128 31,85 4076,80 

технологична липа 70 31,85 2229,50 

дърва за горене липа 47 31,85 1496,95 

технологична трп 6 31,85 191,10 

дърва за горене трп 4 31,85 127,40 

технологична бук 9 31,85 286,65 

дърва за горене бук 6 31,85 191,10 

технологична габър 39 31,85 1242,15 

дърва за горене габър 26 31,85 828,10 

технологична мъждрян 10 31,85 318,50 

дърва за горене мъждрян 7 31,85 222,95 

дърва за горене др. шир. 1 31,85 31,85 

Общо 479-в:   715   22772,75 

Всичко за обекта:     1522   48510,35 

 

За окачествяване на дървесината ще се използва Български държавен стандарт. 

Забележка: Посочените количества за всяко насаждение са прогнозни. При разлики 

между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в 

настоящата документация, заплащането ще се извършва по единични цени за съответните 

категории, пропорционално разпределени спрямо предложената от участника и достигната 

на процедурата цена за един пл. м3 по действително добитото количество отразено в 

предавателно-приемателния протокол. Крайните цени по асортименти по БДС ще се 

изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. 

Мястото на извършване на дейността са подотделите включени в обекта на територията 

на ТП „ДГС Сливен“. 

4. Начална цена: началната цена по обекти е, както следва: 

- За Обект № 2212 – 29470,70 лв. без ДДС (двадесет и девет хиляди четиристотин и 

седемдесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС; 

- За Обект № 2213 – 76812,30 лв. без ДДС (седемдесет и шест хиляди осемстотин и 

дванадесет лева и тридесет стотинки) без ДДС; 

- За Обект № 2215 – 21499,50 лв. без ДДС (двадесет и една хиляди четиристотин 

деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС; 

- За Обект № 2218 – 33535,30 лв. без ДДС (тридесет и три хиляди петстотин тридесет и 
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пет лева и тридесет стотинки) без ДДС; 

- За Обект № 2219 – 43226,00 лв. без ДДС (четиридесет и три хиляди двеста двадесет и 

шест лева) без ДДС; 

- За Обект № 2220 – 15047,80 лв. без ДДС (петнадесет хиляди и четиридесет и седем 

лева и осемдесет стотинки) без ДДС; 

 - За Обект № 2222 – 50906,80 лв. без ДДС (петдесет хиляди деветстотин и шест лева и 

осемдесет стотинки) без ДДС; 

- За Обект № 2223 – 48510,40 лв. без ДДС (четиридесет и осем хиляди петстотин и десет 

лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

Условията за плащане на цената са определени в проекто-договора за възлагане добива 

на дървесина от обекта. 

5. Срок на изпълнение: крайният срок за сеч и извоз на дървесината от обектите е 

31.12.2022 г. 

Забележка! Изпълнението на дейностите в подотделите, включени в обектите и 

попадащи на територията на ПП „Сините камъни“, ще се преустановяват временно в 

периода от 01 март до 15 юли, тъй като през същия период са забранени всички дейности 

на територията на ПП „Сините камъни“, съгласно плана за управление на парка. 

Забележка! При нискостъблените насаждения, предвидени за голи сечи, сечта ще се 

води до 31.03.2021г. и от 01.09.2021г. до 31.12.2021г., тъй като в периода от 01.04.2021г. до 

31.08.2021г. не се води сеч, съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за горите. 

 6. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата: за участие в 

процедурата се допускат участници, които са регистрирани в публичният регистър по чл. 241 от 

ЗГ и притежават удостоверение за регистрация за дейността „добив на дървесина“, както и 

отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата. 

 Участниците в процедурата следва да са внесли гаранцията за участие за обекта и да 

отговарят на изискванията, определени с условията за провеждане на процедурата, утвърдени с 

настоящата заповед. 

 7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: участникът, определен за 

спечелил процедурата, внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата 

цена за обекта.  Гаранцията за изпълнение следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата 

на парична сума или банкова гаранция по избор на участника определен за спечелил процедурата 

при сключване на договора. Гаранцията за изпълнение, предоставена във формата на парична сума, 

се внася по банков път по сметка на ТП „ДГС Сливен“ – “ЮИДП” ДП ТП „ДГС СЛИВЕН” в 

Райфайзенбанк – клон Сливен, IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF. 

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки, се уреждат в договора.  

Когато участникът, определен за спечелил процедурата избере да представи гаранция за 

изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично 

записано, че същата ще се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП 

„ДГС Сливен”. 

 Когато определеният за спечелил 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.  

 8. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на 

подаване на офертата. 

 9. Критерии за класиране на офертите: „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“ за 

възлагане добива на дървесина от обекта. 

Участник, предложил цена по-висока от началната се отстранява от участие. Достигната 

обща цена се разпределя правопропорционално по асортименти. 

10. Условия за плащане на цената: определени са в проекто-договора за възлагане 

добива на дървесина от обекта. 

 11. Участниците могат да подават оферти за един или повече обекти от настоящата 
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процедура. Един кандидат може да подава само едно ценово предложение за обект. 

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

участие в процедурата: комплект от документацията за участие може да се изтегли от 

интернет страницата на ТП “ДГС Сливен” без заплащане или да се получи в деловодството 

на стопанството на адрес: гр. Сливен, ул.”Орешака” № 15а, всеки работен ден от 08:30 ч. до 

16:30 ч., с краен срок за закупуването ѝ до 16:30 ч. на 13.12.2021г., срещу заплащане на цена от 

10,00 (десет) лв., без ДДС, която се внася в брой на касата на ТП „ДГС Сливен“ или по банкова 

сметка на ТП „ДГС Сливен“ – “ЮИДП” ДП ТП „ДГС СЛИВЕН” в Райфайзенбанк – клон 

Сливен, IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF. 

 13. Място и срок за подаване на офертите: офертите се подават в деловодството на ТП 

“ДГС Сливен” всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч., с краен срок за подаването им до 16:30 

ч. на 13.12.2021 г. Офертите могат да бъдат подадени и по електронен път при спазване на 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронен подпис в горе посочения 

срок. 

 14.  Място, дата  и  час  за провеждане на процедурата: административната сградата на 

ТП „ДГС Сливен” с адрес: гр. Сливен, ул. „Орешака” №15а, от 10:00 часа на 14.12.2021г.  

 15. На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата, ДОПУСКАМ участниците да наемат 

подизпълнители. В тези случаи подизпълнителят следва да отговаря на изискванията за лично 

състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът заедно с посочените от 

него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания 

за извършване на дейността.    

16. Оглед на обекта може да се извърши  всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч., с краен 

срок за извършване на огледа до 16:30 часа на 13.12.2021 г., като участникът осигури за своя 

сметка превоз и извърши огледа в присъствието на представител на ТП “ДГС Сливен”. 

 Настоящата заповед за откриване на процедурата „ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: сеч, 

извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2212, 

№ 2213, № 2215, № 2218, № 2219, № 2220, № 2222 и № 2223  в горски територии – държавна 

собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“, да се публикува на интернет 

страниците на ТП „ДГС Сливен”  и „ЮИДП” ДП, гр. Сливен, както и да се постави на видно място 

в сградата на ТП „ДГС Сливен”. 

 Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата, като чрез нея 

одобрявам и утвърждавам документацията за участие в процедурата, съгласно чл. 15, ал. 3 от 

Наредбата. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. М. Ангелова – заместник-директор 

на ТП „ДГС Сливен”. 

 
 
 
 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ    ________(п)____________ 

Директор на ТП „ДГС Сливен“ 
 
 
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

 
 


