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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП ДЛС Тополовград, гр. Тополовград, ул. Александър Стамболийски 17, 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Тополовград, ПК: 6560, ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0470/52210, e-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com,  

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-68/23.03.2022 г.  

за откриване на открит конкурс за възлагане добив – сеч и извоз на дървесина и изсичане на 

подлес 

Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Тополовград” гр. Тополовград, ул. 

„Александър Стамболийски” №17, тел.0470/52210, факс:0470/52210, e-mail: dlstopolovgrad@uidp-

sliven.com, лице за контакт инж. Яна Малинова – заместник директор, на основание чл.174, ал.2 и 

чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 12, ал. 1, чл.15, ал.1 и ал. 3 във вр. чл. 10, ал. 1, 

т. 1, чл. 2, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 2 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” /в сила от 06.12.2011 г., приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., Обн. 

ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 

2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм.и доп. в ДВ. бр.26 от 26 Март 2019г./, 

наричана за краткост в настоящата документация „Наредбата”, и във връзка с утвърден график за 

ползване на дървесина, открива открит конкурс за възлагане на добив– сеч и извоз на дървесина до 

временен склад, съгласно приложена спецификация по обекти от ЛФ-2022 г., обособени в позиции 

при следните условия: 

 

1. Предмет на процедурата: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад, 

съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС 

Тополовград” гр. Тополовград, както следва:  

Обект 

No 
Отдели 

Дървесен 

вид 

Категории дървесина, м3 

Начална 

цена, лв. 
без ДДС Едра Средна Дребна Дърва 

Всичко Изсичане на 

подлес 

м3 

2206 

34 г,34 д, 

35 а,35 г, 
36 а,46 б 

чб 59 513 41 253 866 - 
29680,00 

 

2208 

257 а , 

272 к, 289 

д 

чб, бб 
25 

 
167 4 207 403 - 13122,00 

2212 
232г, 
232ж, 

233ж 

чб, ак 34 68 8 398 508 - 16476,00 

2223 
273 е, 273 

ж 

бл, цр, 
здб, кл, 

кгбр, 
мжд 

0 40 0 738 778 
315 дка * 4,48 

1411,20 лв 
28641,20 

2224 

188л, 
188и, 

188о, 
193е, 256 

з 

здб, 

срлп, 
гбр, трпт, 

кл 

26 62 2 730 820 
8 дка * 4,58 

36,64 лв 
27174,64 

2225 

75 з,75л, 

80б,155ж, 

175и,175м 

бл, цр, 

здб, кгбр 
49 198 5 1592 1944 

277 дка * 4,48 

1239,67 лв 
67249,67 

2226 

91 з,91 а, 

54 а, 55в, 
60 д,69 ж 

91 з,91 а, 

54 а, 55в, 
60 д,69 ж 

1 157 6 346 510 
26 дка * 4,43 

115,15 лв 
15930,15 
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При възлагане добива на дървесина, предмет на открития конкурс се прилага Български 

държавен стандарт (БДС). 

Началната цена за обекта, над която кандидатите не могат да правят валидни предложения е 

както следва: 

обект № 2206 в размер на 29 680,00 лева /двадесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки/ без ДДС; 

обект № 2208 в размер на 13 122,00 лева /тринадесет хиляди сто двадесет и два лева и нула 

стотинки/ без ДДС; 

обект № 2212 в размер на 16 476,00 лева /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и 

шест  лева и нула стотинки/ без ДДС; 

обект № 2223 в размер на 28 641,20 лева /двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и 

един лева и двадесет стотинки/ без ДДС; 

обект № 2224 в размер на 27 174,64 лева /двадесет и седем хиляди сто седемдесет и четири 

лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС; 

обект № 2225 в размер на 67 249,67 лева /шестдесет и седем хиляди двеста четиридесет и 

девет лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

обект № 2226 в размер на 15 930,15 лева /петнадесет хиляди деветстотин и тридесет лева и 

петнадесет стотинки/ без ДДС. 

 

2. Срок и място за изпълнение на възлаганите дейности. 

Срок на договора: 31.12.2022 г. 

Място: на територията на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”, съответни обекти и подотдели, съгласно 

технологичния план. 

 

3.Условия за допускане на участниците в процедурата:  

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице/еднолични търговци, както и техни обединения. Кандидатите следва да са регистрирани в 

публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите и да притежават удостоверение за 

регистрация, издадено на основание чл.235 или 241 от ЗГ за дейностите – предмет на открития 

конкурс, включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата. Допускат се кандидати, които са лицензирани 

лица за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и 

имат сключен трудов договор най– малко с един лицензиран лесовъд с работно време не по – 

малко от 4 часа. В процедурата не могат да участват кандидати, за които са налице 

обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” 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.  

За изпълнението на възложени дейности, се допуска наемането на подизпълнители. В тези случаи 

подизпълнителят следва да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане 

до участие в процедурата. Участникът и посочените от него подизпълнители следва да отговарят 

заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността. В този 

случай към офертата се прилага и декларация по чл.18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "ж" за всеки посочен 

подизпълнител. 

 

4. Квалификационни и технически изисквания  към кандидатите:  

 Да разполагат със собствени или наети моторни триони, които да е са собственост на 

кандидата/изпълнителя или нает от същия. 

 Собствената или наета механизирана техника следва да бъде регистрирана по Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл.2 от Наредба №7 от 23.03.2010 

г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за 

земни работи, както и да е преминала ежегодния технически преглед пред КТИ. 

 Участниците следва да имат сключени трудови  договори, регистрирани в НАП, с 

работник-секачи, като същите трябва да притежават документ за правоспособност за 

работа с механизираната техника – бензиномоторен трион /БМТ/. 
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Минимално допустимите изисквания за техническа и кадрова обезпеченост, са подробно 

описани в условията за участие в открития конкурс. 

5. Размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% /пет 

процента/ от стойността на всеки от обектите, определена в абсолютна сума за всеки обект. 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на 

възложителя: ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД” „ЦКБ” АД клон Ямбол, БАНКОВ КОД: 

CECBBGSF; СМЕТКА №: BG93 CECB 9790 10E9 7581 00, за всеки от обектите, както следва: 

 

обект № 2206 в размер на 1484,00 лева /хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и 

нула стотинки./; 

обект № 2208 в размер на 656,10 лева /шестстотин петдесет и шест лева и десет стотинки/; 

обект № 2212в размер на 823,80 лева /осемстотин двадесет и три лева и осемдесет 

стотинки/; 

обект № 2223 в размер на 1432,06 лева /хиляда четиристотин тридесет и два лева и шест 

стотинки/; 

обект № 2224 в размер на 1358,73 лева /хиляда триста петдесет и осем лева и седемдесет и 

три стотинки/; 

обект № 2225 в размер на 3362,48 лева /три хиляди триста шестдесет и два лева и 

четиридесет и осем стотинки/; 

обект № 2226 в размер на 796,51 лева /седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет и 

една стотинки/. 

 

6. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на 

договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност на обекта и се представя в една от 

следните форми:  

 Парична сума, внесена по сметката на възложителя; 

 Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.  

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след 

писмено известие от възложителя. Когато 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.  

Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на 

дейности.  

 

7.Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на 

получаване на офертата. Той може да бъде удължаван за класираните кандидати до момента на 

сключване на договора. 

 

8.Критерии за класиране: НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА. Класирането на участниците 

се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска 

цена. 

 

9.Кандидатите имат право да подават оферти за всяка от обособените позиции. 

 

10. Огледа на насажденията, включени в обектите може да се извърши  всеки работен ден от  

09:00 до 16:00 ч. с крайна дата до 08.04.2022 г. в присъствието на представител на ТП „ДЛС 

Тополовград" и след представяне на документи за участие и осигуряване на транспорт от 

кандидата.  

За извършения оглед и запознаване с условията, при които ще се осъществи предмета на 

конкурса, участниците в конкурса ще приложат писмена декларация по образец (Приложение 

№6).  

 

11.Цена и начин на плащане на документацията: Документацията може да се изтегли от 

интернет страницата на ТП „ДЛС Тополовград“ без заплащане или да се закупи на цена 10 лв. 

без ДДС за всяка от обособените позиции от касата на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”, гр. 
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Тополовград, ул. „Александър Стамболийски” № 17 от датата на публикуването всеки работен 

ден от 9:00 до 16:00 ч.  най- късно до 08.04.2022 г. Лицата имат право да разгледат 

документацията на място, преди да я закупят. 

 

12. Оферти за участие в процедурата се приемат: В деловодството на ТП „ДЛС 

ТОПОЛОВГРАД”,  гр. Тополовград, ул. „Александър Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 

9.00 до 16.00 часа, краен срок на приемане на оферти 17:00 часа на 08.04.2022 г. Офертите се 

подават от кандидата или от упълномощено от него лице в непрозрачен запечатан плик. Върху 

плика се посочват името на кандидата, номер на позицията/обекта, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 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, за което на приносителя се издава документ. Офертата може да се 

представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички 

документи, които не са в електронен вид преди изтичането на срока за приемане на офертите. Не 

се приемат оферти след обявения краен срок, включително и получени по пощата. Когато 

кандидат в процедурата участва за повече от една позиция, той подава отделна оферта за всяка 

позиция. Не се допуска представяне на варианти в офертите.  

 

13.Разноски по процедурата: разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за 

сметка на кандидата. Възложителят при никакви условия не участва в тези разходи, независимо 

от изхода на процедурата.  

 

14.Място, ден и час за разглеждане и оценяване на офертите: В административната сграда 

на ТП „ДЛС - Тополовград” – гр. Тополовград, ул. „Александър Стамболийски” № 17, на 

11.04.2022 г. в 14:00 часа. Присъствието на кандидатите или техни упълномощени 

представители не е задължително.  

 

15.Утвърждавам документацията по провеждане на процедурата, която е неразделна част от 

настоящата заповед.  
 
16. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДЛС Тополовград“, на 

интернет страницата на ЮИДП, както и да се постави на видно място в сградата на 

стопанството. 

 

17. Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Яна Малинова – заместник 

директор при ТП „ДЛС Тополовград“. 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

                                               ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………П*……………… 

                   /инж. Н. Лафчиев – Директор ТП „ДЛС Тополовград“ 

 

 

 

 


