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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство  Ропотамо”  

________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Бургас, ПК 8008, к/с“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. 056/521006, факс 056/521006, e-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д 
 

 

         № РД  10-61/13. 04. 2022год. 

          На основание чл. 174, ал. 2 и чл.112, ал.1, т.2, предложение първо от ЗГ, във вр.чл. 2, т. 2 и чл. 10, 

ал. 1, т. 1,  чл. 12, ал. 1, т.1, чл.15, ал.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" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), последно изм. и допълнена бр.26 от 

29.03.2019 год./Наредбата/ и във връзка с одобрени план-сметки за възлагане добив на дървесина  

О Т К Р И В А М: 
                 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии-общинска собственост на 

община Бургас 

 

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

„Държавно ловно стопанство – Ропотамо” гр. Бургас със седалище и адрес на управление: п.к.8008 

гр. Бургас, ж.к. Изгрев, адм.сграда №170, телефон за връзка: 056/521006, факс: 056/521006, 

електронен адрес: dlsropotamo@uidp-sliven.com, служебно лице за контакт: инж. Л. Пашкулев - 

Зам. Директор. 

 

            2. Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС  

 

               3.Предмет на конкурса: Добив на дървесина- Извеждане на сеч в горски насаждения, 

съгласно изискванията на „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите" (обн. ДВ, бр.64 от 

19.08. 2011 г. изм. и "доп. бр.72/18.09.2015г.), разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен 

склад и рампиране на прогнозни количества дървесина с начални цени,  срокове за изпълнение и 

гаранции за участие както следва:    

 

Група сортименти 

Д. 

вид Количество Сеч и изв. Разходи  

    м3 лв/м3 лв. 

          

          

Общо за об. № 

2211   517 22.00 11374.0 

          

Отдел 1215 г   69 22.00 1518.00 

ДРЕБНА   9 22.00 198.00 

техн.дървесина дб 7 22.00 154.00 

техн.дървесина цр 2 22.00 44.00 

ДЪРВА   60 22.00 1320.00 

дърва за горене дб 46 22.00 1012.00 
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дърва за горене цр 14 22.00 308.00 

          

Отдел 1215 д   77 22.00 1694.00 

СРЕДНА   5 22.00 110.00 

техн.дървесина дб 5 22.00 110.00 

          

ДРЕБНА   7 22.00 154.00 

техн.дървесина дб 5 22.00 110.00 

техн.дървесина цр 2 22.00 44.00 

ДЪРВА   65 22.00 1430.00 

дърва за горене дб 26 22.00 572.00 

дърва за горене цр 38 22.00 836.00 

дърва за горене кгбр 1 22.00 22.00 

          

Отдел 1215 е   99 22.00 2178.00 

СРЕДНА   18 22.00 396.00 

техн.дървесина дб 17 22.00 374.00 

техн.дървесина цр 1 22.00 22.00 

ДРЕБНА   12 22.00 264.00 

техн.дървесина дб 12 22.00 264.00 

          

ДЪРВА   69 22.00 1518.00 

дърва за горене дб 62 22.00 1364.00 

дърва за горене цр 7 22.00 154.00 

          

Отдел 1216 г   233 22.00 5126.00 

ДРЕБНА   30 22.00 660.00 

техн.дървесина дб 2 22.00 44.00 

техн.дървесина цр 28 22.00 616.00 

ДЪРВА   203 22.00 4466.00 

дърва за горене дб 13 22.00 286.00 

дърва за горене цр 185 22.00 4070.00 

дърва за горене кгбр 2 22.00 44.00 

дърва за горене мжд 3 22.00 66.00 

          

Отдел 1217 д   39 22.00 858.00 

ДРЕБНА   1 22.00 22.00 

техн.дървесина цр 1 22.00 22.00 

ДЪРВА   38 22.00 836.00 

дърва за горене дб 8 22.00 176.00 

дърва за горене цр 30 22.00 660.00 

          

     

      4. Гаранция за участие: 569лв./петстотин шестдесет и девет лева/  Гаранцията за участие е  вносима 

по банкова сметка на  ТП „Държавно ловно стопанство - Ропотамо”- гр. Бургас – IBAN: BG 

79RZBB91551086515826, BIC RZBBBGSF при Райфайзенбанк–Бургас, всеки работен ден- краен срок- 27. 

04. 2022г. Гаранцията следва да е постъпила по сметката на стопанството до 17:00часа на 28. 

04. 2022год. 

        5. Срок на изпълнение - 30. 09. 2022год.; 
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        6. Място за изпълнение на поръчката: в горски територии – общинска  собственост на Община 

Бургас, в териториалния обхват на дейност на ТП “ДЛС - Ропотамо" гр. Бургас, в Обект 2211 

          7. Технически изисквания: кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите 

изисквания за извършване на дейностите, които са определени от Възложителя и са посочени в 

„Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата", 

където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества. 

         8. Условия за допускане на кандидатите до участие в конкурса: за участие в конкурса се 

допускат юридически  лица, регистрирани в публичният регистър по чл. 241 от ЗГ, за които не са 

налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.3 от „Наредбата” 

             9. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Кандидатите, определени за 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ внасят гаранция за изпълнение на договора в размер  на 5%  от достигнатата 

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

сума или банкова гаранция по избор на участника, определен за спечелил конкурса. Гаранцията за 

изпълнение, предоставена във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на ТП 

„Държавно ловно стопанство - Ропотамо”- гр. Бургас,  IBAN: BG 79RZBB91551086515826, BIC 

RZBBBGSF при Райфайзенбанк–Бургас, при подписване на договора от участника, определен за 

изпълнител. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в проекто-договора. Когато 

определеният за изпълнител е избрал гаранцията 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. 

       10. Срок на валидност на предложенията: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на 

отварянето на офертите. 

      11. Критерий за класиране на офертите: 
        НАЙ- НИСКА  предложена цена за изпълнение на възложените дейности за съответния 

обект. 

       12. Кандидатите могат да подават оферти  за един или повече от един обект от предмета на 

открития конкурс. 

         13. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие: 

комплект от документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на ТП 

“ДЛС- Ропотамо”  без заплащане или да се получи в деловодството на стопанството на адрес: 

гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, адм.сграда №170 , всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., с краен срок 

за закупуването й до 16:00 ч. на 28. 04. 2022г., срещу заплащане на цена от 5,00 (пет)лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ДЛС „Ропотамо"- Бургас или по банкова сметка: IBAN: BG 

79RZBB91551086515826, BIC RZBBBGSF при Райфайзенбанк–Бургас 

         14. Място и срок за подаване на офертите: офертите се подават в деловодството на ТП “ДЛС 

- Ропотамо” гр. Бургас  всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., с краен срок за подаването им до 

16:00часа на 28. 04. 2022г. 

       15.  Място, дата  и  час  за провеждане на конкурса:  в административната сграда на ТП 

“ДЛС - Ропотамо” гр. Бургас на 29. 04. 2022г. от 10:00ч. 

            

Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна собственост да се публикува на 

интернет страниците на ТП “ДЛС- Ропотамо”- Бургас  и „ЮИДП” ДП, гр. Сливен, както и да се 

постави на видно място в сградата на ТП “ДЛС Ропотамо“. 

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

одобрявам и утвърждавам документацията за участие в конкурса, съгласно чл. 16, ал. 1 от 

„Наредбата”. 

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директора на ТП „ДЛС 

Ропотамо“. 

 

                                                             ДИРЕКТОР : заличено 

                                            /инж. Георги Гагов/                                                                                                                                      
                     

Изготвил: Мария Томова-юрисконсулт                                  Подпис:…………….. 
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