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З А П О В Е Д 
 

№ РД 10-151 

26. 09. 2022год., гр. Бургас 

 

На основание чл.2, т.2 , чл. 10, ал.1, т.1 , чл. 12, ал.2, чл. 25, ал.1, т.1, 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, 

 

О Т К Р И В А М: 

І.  ДОГОВАРЯНЕ за възлагане на дейности  в горските територии  - добив на дървесина 

в  обект 2212 

2. Гаранция за участие в процедурата- 596лв(петстотин деветдесет и шест  лева). 

Гаранцията представлява  5% от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена 

по сметката на ТП „ДЛС Ропотамо BG79RZBB91551086515826- Райфайзен банк Бургас 

II.  Предмет и Обект  на договарянето, количество, място за извършване на дейността:  

2.1.Предмет на договарянето е изпълнението на дейността „Добив на дървесина в обект 

2212 
2.2.Обект на договарянето е изпълнението на дейността „Добив на дървесина в обект  2212 и 

избор на изпълнител; 

2.3.Място за извършване на дейността : обект 2212,  в района на дейност на ТП „ДЛС  

Ропотамо”. 

2.4.Прогнозното количество дървесина по категории, асортименти и дървесни видове е 

както следва: 

Обект 2212, под. 1185 г; 1185 з; 1197 ж; 1199 н; 1203 а; 1216 д 

Група сортименти Д. вид Количество Сеч и изв. Разходи  

    м3 лв/м3 лв. 

          

          

Общо за об. № 2212   397 30.00 11910.00 

          

Отдел 1185 Г   123 30.00 3690 

          

СРЕДНА   25 30.00 750.00 

техн.дървесина чб 8 30.00 240.00 

техн.дървесина чдб 4 30.00 120.00 

техн.дървесина бл 7 30.00 210.00 

техн.дървесина цр 3 30.00 90.00 

техн.дървесина ак 3 30.00 90.00 

ДЪРВА   98 30.00 2940.00 

техн.дървесина чб 30 30.00 900.00 

техн.дървесина чдб 7 30.00 210.00 

техн.дървесина бл 6 30.00 180.00 

техн.дървесина цр 3 30.00 90.00 

дърва за горене чдб 7 30.00 210.00 

дърва за горене бл 6 30.00 180.00 
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дърва за горене цр 4 30.00 120.00 

дърва за горене ак 7 30.00 210.00 

дърва за горене мжд 28 30.00 840.00 

  

   

  

Отдел 1185 З   133 30.00 3990 

          

ДЪРВА   133 30.00 3990 

техн.дървесина чб 133 30.00 3990.00 

    

  

Отдел 1197 Ж   23 30.00 690 

ДЪРВА   23 30.00 690 

техн.дървесина бл 4 30.00 120.00 

техн.дървесина цр 4 30.00 120.00 

дърва за горене бл 4 30.00 120.00 

дърва за горене цр 4 30.00 120.00 

дърва за горене мжд 5 30.00 150.00 

дърва за горене кгбр 2 30.00 60.00 

          

Отдел 1199 Н   12 30.00 360.00 

ДЪРВА   12 30.00 360.00 

техн.дървесина бл 3 30.00 90.00 

дърва за горене бл 3 30.00 90.00 

дърва за горене цр 3 30.00 90.00 

дърва за горене кгбр 3 30.00 90.00 

          

Отдел 1203 А   69 30.00 2070.00 

ДРЕБНА   3 30.00 90.00 

техн.дървесина бл 1 30.00 30.00 

техн.дървесина цр 1 30.00 30.00 

техн.дървесина мжд 1 30.00 30.00 

ДЪРВА   66 30.00 1980.00 

техн.дървесина бл 7 30.00 210.00 

техн.дървесина цр 12 30.00 360.00 

техн.дървесина мжд 9 30.00 270.00 

дърва за горене бл 7 30.00 210.00 

дърва за горене цр 12 30.00 360.00 

дърва за горене мжд 10 30.00 300.00 

дърва за горене кгбр 9 30.00 270.00 

    

  

Отдел 1216 д   37 30.00 1110.00 

ДРЕБНА   3 30.00 90 

техн.дървесина бл 2 30.00 60.00 

техн.дървесина цр 1 30.00 30.00 

ДЪРВА   34 30.00 1020.00 

техн.дървесина бл 6 30.00 180.00 
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техн.дървесина цр 4 30.00 120.00 

дърва за горене бл 6 30.00 180.00 

дърва за горене цр 5 30.00 150.00 

дърва за горене мжд 11 30.00 330.00 

дърва за горене кгбр 2 30.00 60.00 

 

а)Франкировка: временен склад; 

б)Цените са без начислен ДДС;  

в)Цените са определени франко временен склад на обектите, стандарт БДС. 

 

III.   Общата стойност на обекта е 11910лв./единадесет хиляди деветстотин и десет 

лева/без ДДС. 

IV. Срок за изпълнение на дейността: 30. 11. 2022год.; 

V. ГРАФИК ЗА СЕЧ: 

 

№ на обекта Общо 

количество 

Първо 

предаване-

до 31. 10. 

2022г. 

Второ 

предаване-до 

30. 11. 2022г. 

2212 397 198 199 

VI.       Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата, документи за 

участие 

 1. В процедурите за провеждане на договаряне за възлагане на добива на дървесина по 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 могат да участват  търговци, внесли гаранция за участие и отговарящи на 

следните изисквания: 

Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по  чл. 241 от Закона за горите за съответната 

дейност внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

2. Кандидатът да не е: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на  

ТП”ДЛС РОПОТАМО”; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към „ЮИДП”ДП, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен  орган. 

3. Да отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на добива на 

дървесината. 

4. В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители. 

5. Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече 

изпълнители, с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато 

участие на подизпълнител. 

           Изискванията на т. 2 се отнасят за управителите или за лицата, които представляват 

кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 
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Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 

- Изискванията на т. 2 , букви "а" и "е", се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко 

управители - за всеки от тях; 

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата; 

8. 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 кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, 

документите които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

6. Документи за участие: 

6.1. Заявление за участие/ по образец / , с приложени към него : 

6.2.Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република 

България/удостоверение от Търговски регистър/, или данни за търговската регистрация 

съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е 

чуждестранно лице; 

6.3. декларация, че кандидатът: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на  

ТП”ДЛС РОПОТАМО”; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към ЮИДП, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен  орган. 

Пояснения към изискуемите документи :  

- Изискванията на т. 6.3. се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, 

овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват 

търговеца. 

- Изискванията на т. 6.3., букви "а" и "е", се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;  

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко 

управители - за всеки от тях; 

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 
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5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата; 

8. 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.; 

6.4. удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 ЗГ за  

дейността „Добив на дървесина.; 

             6.5. Плик "Предлагана цена". В плика „Предлагана цена”се поставя ценовата оферта по 

изготвен от възложителя образец. Кандидатът  трябва да посочи в ценовото  си предложение  

цената.  Същата се посочва в български лева без ДДС. Ценовото предложение се попълва, 

като върху плика се надписва номера на обекта. 

6.6. документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

6.7. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните 

изисквания за извършване на дейността, когато такива са определени в условията за 

провеждане на процедурата : 

6.7.1. Документ за налични технически средства – минимум 5 броя моторни триони. 

Когато са собствени, обстоятелството се доказва  с копие от ДМА, ако се ползват под наем - 

договор за наем, като същия следва да бъде със срок-срокът на договора, посочен в условията за 

участие, заверени с «вярно с оригинала» с подпис на представляващия участник. Във втория 

случай се доказва произхода на трионите от наемодателя, ведно с договора за наем. Моторните 

триони следва да са преминали технически преглед/удостоверява се с талона за технически 

преглед/, както и да са обезопасени чрез действаща спирачка и уловител на веригата, 

антивибрационно окачване, блокировъчен ключ на газта, калъф за веригата и специализирана 

туба за горивна смес и масло. 

6.7.2. Документ за назначени минимум петима  работници, заети в дейността - 

трудови договори или допълнителни споразумения и справка на действащи договори от НАП 

към датата на подаване на офертата, но не по-рано от датата на откриване на 

процедурата, ведно с документи за правоспособност за работа с моторни триони на посочените 

лица. Валидността на правоспособността е 10(десет)години, считано от издаване на 

удостоверението. 

           6.7.3. Документ за закупени защитни предпазни средства- минимум каски-5бр. , жилетки-

5бр., костюми-5бр., обувки-5бр., средства за първа помощ-2бр., антифони, протектори за очите, 

ръкавици,  защитните предпазни средства да бъдат закупени не по-рано  от 01. 01. 2021год. 

            6.8. Декларация, че кандидатът е извършил оглед на обекта и е запознат с техническите и 

технологичните изисквания за извършване на дейностите в него; 

              6.9. Проекто-договор, парафиран от кандидата; 

            6.10. Препоръки/референции за добро изпълнение или декларация, че кандидатът не е 

осъществявал ползване на дървесина  в горите. Същите да бъдат от последните три календарни 

години/2019, 2020 и 2021год. В случай, че кандидатът е изпълнявал договори за обекти на 

територията на ТП ДЛС Ропотамо през посочените години, задължително се представя 

референция от стопанството.  

             6.11. Административни сведения 

             6.12. Списък на документите 

VII. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - Вид и размер на гаранцията 

за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметката на ТП „ ДЛС Ропотамо по банков  път  
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 - банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДЛС Ропотамо”.  В случаите, когато кандидатът 

представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично 

писмено известие от ТП „ДЛС Ропотамо”. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава или задържа при спазване 

правилата на чл. 33 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 и съобразно договора. В представената банкова гаранция трябва да 

има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя. 

VIII.Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни 

IX. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена” 

X.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в 

процедурата.  

Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена безплатно от сайта на 

ЮИДП или закупена всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в сградата на ТП ”ДЛС 

Ропотамо”. Цена на документацията : 10 /десет/ лв. (без ДДС).  

XI.Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на 06. 10. 

2022год. в сградата на ТП ДЛС “Ропотамо”.  Офертите се подават в непрозрачен плик, като на 

него следва да бъдат изписани данните на кандидата и обекта, за който се участва в 

договарянето. 

ХII. Място, дата и час за провеждане на процедурата:  

07. 10. 2022год. в 10.00 часа в заседателна зала, сградата на ТП ”ДЛС  Ропотамо ”в гр. 

Бургас, ж.к. Изгрев, адм.сграда № 170. 

XII. Оглед на обектите - Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.00 часа 

през времето до 06. 10. 2022г. по предварителна заявка през всички работни дни на ТП „ДЛС 

Ропотамо; 

За информация – инж. Любомир Пашкулев, на длъжност зам.директор в  ТП „ДЛС Ропотамо, 

тел. 0885030397. 

С настоящата заповед утвърждавам  документацията за участие в договарянето за възлагане на 

добива на дървесина  в обектите,  която съдържа: 

 Обект, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение; 

 Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите; 

 Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в 

договарянето: 

 Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата; 

 

Административни данни на Възложителя: 

Гр. Бургас, п.к. 8008 

Ж.к. Изгрев № 170, п.к. 9 

Тел.за контакт: 056/521006, факс: 056/521006 
Ел.поща: dlsropotamo@uidp-sliven.com 

 

 

 

 Директор: заличено 

                                                                                                                 / инж. Г. Гагов/ 
 

 

 


