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

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ 
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З А П О В Е Д 
№ ПО-06-93 

гр. Сливен 13.12.2021 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 Обект № 2225 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 

обекта, под формата на парична сума в размер 1398,50 лв. (хиляда триста деветдесет и осем 

лева и петдесет 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 Обект № 2225 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: 
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ДГС СЛИВЕН, фонд за 2022, сесия 1, обект 2225,  под.299 з, и  

групи сортименти               д. вид количество 
 сеч и 
изв. 

    общо 
разходи 

                                           м3    лв/м3 
   
лв/м3       лв 

общо  за обект 
2225                             871 32,11 32,11 27970,0 

в т.ч. иглолистни   681 32,42 32,42 22080 

в 
т.ч.широколистни   190 31,00 31,00 5890,0 

отдел 299 и   83 31,00   2573,0 

Широколистни   83 31,00 31,00 2573,0 

ДЪРВА   83     2573 

технологична цер 28 31,00 31,00 868 

дърва за горене цер 19 31,00 31,00 589 

технологична бук 19 31,00 31,00 589 

дърва за горене бук 13 31,00 31,00 403 

технологична трп 3 31,00 31,00 93 

дърва за горене трп 1 31,00 31,00 31 

отдел 299 з   788 32,23 32,23 25397,0 

иглолистни   681 32,42 32,42 22080 

ЕДРА   265     9275 

трупи над 30 см 
черен 
бор 20 35,00 35,00 700 

тр. от 18 до 29 см 
черен 
бор 245 35,00 35,00 8575 

СРЕДНА   122     3985 

тр. от 15 до 17 см 
черен 
бор 65 35,00 35,00 2275 

технологична 
черен 
бор 57 30,00 30,00 1710 

ДЪРВА   294     8820 

технологична 
черен 
бор 235 30,00 30,00 7050 

дърва за горене 
черен 
бор 59 30,00 30,00 1770 

Широколистни   107 31,00 31,00 3317,0 

ДЪРВА   107     3317 

технологична цер 63 31,00 31,00 1953 

дърва за горене цер 42 31,00 31,00 1302 

дърва за горене мъждрян 1 31,00 31,00 31 

дърва за горене 
зимен 
дъб 1 31,00 31,00 31 

 

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: за Обект № 2225 началната цена е 27 970,00 лв. (двадесет и седем хиляди 

деветстотин и седемдесет лева) без ДДС. 
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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 обекта е  

31.12.2022 г. 

Забележка! Изпълнението на дейностите в подотделите, включени в обекта 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 

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 04.01.2022г., 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. 
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 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 04.01.2022 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 14:00 часа на 05.01.2022г.  

 15. На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата, не се допуска наемане на подизпълнители 

от спечелилия участник.   
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 04.01.2022 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 Обект № 2225  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). 
 


