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ЗАПОВЕД 
№ РД-10-24/23.02.2023 г. 

гр. Малко Търново 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 3, 

чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в 

горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни продукти (Наредбата), и във връзка с одобрена от Директора на ЮИДП ДП – гр. 

Сливен план-сметка с изх. № ОД-04-237/23.02.2023 г. (на наш изх. № ОД-04-17/22.02.2023 г.), 

 

ОТКРИВАМ: 

Процедура за възлагане на услугата „Товарене, транспорт и разтоварване на 

дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в населените места в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Малко Търново“ при следните условия: 

1. Възложител: ЮИДП ДП - ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, със 

седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, п.к. 8162, ул. „Никола Вапцаров” № 8, 

http://www.uidp-sliven.com/, dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, тел./факс: +359 5952 3180, лице 

за контакт: инж. Калин Николов – Директор на ТП „ДГС Малко Търново”. 

2. Вид процедура: ОТКРИТ КОНКУРС. 

3. Предмет на процедурата: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от 

временен склад до адрес на краен потребител в населените места в териториалния 

обхват на ТП „ДГС Малко Търново“, при следните условия: 

Обект 
№ 

Отдел,   
подотдел 

Прогнозно 

количество 
дървесина 

пр.мз 

Прогнозно 
количество 

дървесина 

на 1 курс 
пр.мз 

Общ 

брой 

курсове 

Средно 

превозно 

разстояние 
в двете 

посоки 

/км./ 

Общо 

изминати 

километри 

Цена 
на 1 км 

транс- 

порт, 
лв. 

Общо 

разходи 

за 
транс- 

порт,  

лв. 

Цена 
транс-

порт 

лв/пр.м
3 

Цена 
това- 

рене, 

разто-
варва-

не, 

лв/пр.
м 

Едини-

чна цена 

на услу- 

гата 

товарене, 

разтовар-

ване и 

транс- 

порт, 

лв/пр м3 

ОБЩА 
ЦЕНА 

ЗА 

ОБЕКТА, 
лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2301 
279:б; 

297:а 

6600 8 825 34 28050 4,5 125400 19 6 25 165000 

2302 49:б, е 

2305 29:и 

2308 138:о, п 

2313 
172:ж; 
173:м 

2315 

126:ж; 

130:а, б, 
е, ж, з, 

м; 323:б 

2317 
227:г; 

228:в 

2321 
218:б; е; 

223:а 

2207 6:ж 

2215 7:а; 44:к 

2216 30:д 

2213 
154:а; 

152:а, в 

2211 8:б 

ОБЩО ДГС: 6600 8 825 34 28050   125400 19 6 25 165000 
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За окачествяване на дървесината се прилага Български държавен стандарт. 

4. Начална цена за услугата: 165000,00 (сто, шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС. 

5. Място на извършване на дейността: в горски територии – държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Малко Търново“, в обекти за сеч, от отдели и подотдели 

съгласно план-сметката за съответния обект и технологичния план, съгласно чл. 53 от 

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите. 

6. Гаранция за участие. Размер, начин, място, форма и условия за внасяне на 

гаранцията за участие. 

6.1. Размерът на гаранцията за участие е 1650,00 (хиляда, шестстотин и петдесет) лева 

и представлява 1 на сто от началната цена. 

6.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума 

внесена по сметка на Възложителя. Банковата сметка на ТП „ДГС Малко Търново“ е: Банка 

ДСК АД, клон Малко Търново: IBAN: BG71 STSA 9300 0027 6229 57, BIC: STSA BGSF.  

Гаранцията трябва да е постъпила по сметката на стопанството до 11:30 часа в деня на 

провеждане на конкурса. 

В случай, че гаранцията не е постъпила по сметката на стопанството в 

указаният срок, кандидатът се отстранява от участие в процедурата. 

6.3. Условия за освобождаване на гаранцията за участие: 

При обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо и второ 

място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за 

участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването на производството по 

обжалване. 

При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ от 

определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да 

декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния 

обект, ако е била възстановена. 

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение: 

Преди сключване на договора, определеният за Изпълнител кандидат следва да 

представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от предложената от него цена, в една от 

следните форми по негов избор: 

- парична сума, по банковата сметка на ТП „ДГС Малко Търново“ в Банка ДСК АД, 

клон Малко Търново: IBAN: BG71 STSA 9300 0027 6229 57, BIC: STSA BGSF; 

- банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя. Когато кандидатът представя 

банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено 

известие от Възложителя. 

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Банковата гаранция следва да е за срок, надвишаващ срока на Договора с не по-малко 

от 45 (четиридесет и пет) дни. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, 

че тя се освобождава само след писмено известие от Възложителя. 

В случай, че 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. 

7.1. Условия за освобождаване на гаранцията за изпълнение: съгласно посоченото в 

проекта на договора по настоящата процедура. 

8. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 

на отварянето им, през който участниците са обвързани с посочените в тях условия. 

8.1. Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да 

удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

възлагане на дейностите. 
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9. Критерий за оценка на подадените оферти: НАЙ-НИСКА ЦЕНА, предложена за 

изпълнение на възложените дейности. Предложената от кандидата цена не трябва да бъде по-

висока от посочената от Възложителя. 

Дървесината ще се товари и транспортира поетапно след предварително съгласуване и 

подаване на заявка от ТП „ДГС Малко Търново“. 

10. Всеки кандидат може да подаде само една оферта за участие в конкурса. 

11. Условия за допускане на кандидатите в открития конкурс: право да участват в 

процедурата имат търговци, за които не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата и които отговаря на техническите изисквания и критерий, посочени от 

Възложителя в конкурсните условия. 

12. При провеждане на конкурса всеки участник има право да присъства лично или 

чрез упълномощен представител, след представяне на документ за самоличност и 

пълномощно от представлявания, когато е приложимо. 

13. Кандидатите за участие следва да отговарят на следните условия: 

13.1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). 

13.2. Кандидатът да: 

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. 15 от допълнителните разпоредби на 

ЗПКОНПИ с директора на ЮИДП ДП – гр. Сливен и на ТП „ДГС Малко Търново“; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

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

ж) няма парични задължения към държавата и към ЮИДП ДП – гр. Сливен, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

13.3. Обстоятелствата по т. 13.2. с изключение на букви „б”, „в”, „д” и „ж” се отнасят за 

управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно ТЗ закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран. Обстоятелствата се доказват с декларации по образец - част от документацията 

на конкурса. 

14. Технически изисквания:  

- Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за 

извършване на дейността по товарене и подвоз на дървесината, които са определени от 

Възложителя и са посочени в Конкурсните условия, където са указани начина и реда, чрез 

който кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тези изисквания (да разполага със собствен 

или нает минимум един брой товарен автомобил с висока проходимост и минимум един 

работник/правоспособен водач на автомобила, нает на трудов/граждански договор за 

извършване на товаренето/разтоварването, освен ако същото не е член на управителния орган 

на кандидата; 

- Кандидатът трябва да разполага с минимум двама работника за товарене и 

разтоварване на дървесината, които да са наети на трудови/граждански договори и/или един 

брой собствен или нает кран за товарене и разтоварване на дървесина. 

15. Изисквания към съдържанието на офертите на кандидатите: за да бъдат 

допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да представят оферта, която да съдържа 

следните документи: 

15.1. Заявление за участие (по образец). 

15.2. Декларация № 1 по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата (по образец). 
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15.3. Декларация № 2 (по образец), когато е приложимо. 

15.4. Плик „Ценово предложение“, съдържащ попълнено, подписано и подпечатано 

ценово предложение. 

15.5. Доказателства, удостоверяващи, че: 

- Кандидатът разполага със собствена/наета регистрирана техника – минимум един 

брой товарен автомобил с висока проходимост, преминал годишен технически преглед (ГТП), 

свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС), съгласно раздел V., т. 1.3. 

от конкурсните условия; договор за наем, в случай, че техниката е наета и копие от сключен 

трудов/граждански договор и справка от Национална агенция за приходите (НАП) за нает 

правоспособен водач, освен ако същият не е член на управителния орган на кандидата 

(свидетелство за правоуправление); трудови/граждански договори и справка от НАП, за 

минимум двама работника за извършване на товаренето/разтоварването, предмет на услугата 

и/или един брой собствен или нает кран за товарене и разтоварване на дървесина. 

Горската техника да е в добро техническо състояние, да няма течове на масло и гориво. 

15.6. Доказателства (фактура, заверен балансов отчет с фигуриращи активи или др.) 

удостоверяващи, че кандидатът е закупил за минимум според броя на заетите на 

трудов/граждански договор работници за товарене/разтоварване предпазно облекло, 

предпазна каска с антифон и предпазител за очите, ръкавици, светлоотразителни жилетки, 

обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа 

помощ (аптечка и пожарогасител), необходими за работа в държавните горски територии. 

Защитните средства следва да са закупени до две години, считано към датата на подаване на 

офертата. 

Работното оборудване следва да отговаря по качество на изискванията и 

сертификационните стандарти, за всички работници заети в дейността по ползване на 

дървесината в горски територии – държавна собственост. 

15.7. Документи за самоличност на участника или Нотариално заверено пълномощно 

на лицето, упълномощено да представлява търговеца, придружено с документ за самоличност 

(с документите по настоящата точка, участникът следва да разполага и при откриване на 

процедурата с цел проверка на самоличността му като представител на ФЛ/ЮЛ). 

Документите се представят в оригинал (тези, които представляват образец към 

документацията) или като заверено от кандидата копие. Когато кандидат за участие в 

конкурса представя заверено от него копие от документите, трябва да е положил своя подпис 

и печат върху тях (на всяка страница) и при поискване представя оригиналите на комисията 

за сравнение. 

Непредставянето на някой от горепосочените документи или установяването, че даден 

документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в конкурса. 

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

участие в конкурса: 

16.1. Кандидатите за участие в конкурса могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на стопанството без заплащане. 

16.2. Документацията може и да се закупи всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч. от 

деловодството на ТП „ДГС Малко Търново” - гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. 

Бургас, с краен срок на закупуване до 9,30 ч. на 14.03.2023 г., срещу заплащане на сумата от 

24,00 лв., с ДДС (представляваща действителните разходи за нейното изготвяне и 

отпечатване). 

17. Място и срок за подаване на офертите: в административната сграда на ТП „ДГС 

Малко Търново”, в деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за 

подаване - до 10,30 ч. на 14.03.2023 г. 
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18. Огледът на обектите се извършва при следните условия, ред и срокове: всеки 

работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за извършване на огледа до 9,30 ч. на 

14.03.2023 г. 

За извършването на огледа кандидатът осигурява превоз за собствена сметка. 

19. Място, дата и час на провеждане на конкурса: в административната сграда на 

ТП „ДГС Малко Търново”, на 14.03.2023 г. от 14,30 ч. 

20. Присъствието на кандидатите и техните упълномощени представители при 

провеждане на конкурса не е задължително. 

21. Утвърждавам следната документацията за участие в конкурса: 

21.1. Копие от настоящата Заповед. 

21.2. Конкурсни условия. 

21.3. Заявление за участие (образец). 

21.4. Декларации № 1 и № 2 (образец). 

21.5. Ценово предложение (образец). 

21.6. Проект на договор 

21.7. Одобрена план-сметка. 

22. Настоящата Заповед, ведно с утвърдената с нея документация за участие в 

конкурса, да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Малко Търново“/ЮИДП ДП - 

гр. Сливен. 

23. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Венелин Радков - зам.-

директор на ТП „ДГС Малко Търново“. 

 

 

 
 

ИНЖ. КАЛИН НИКОЛОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО” 
 

МВ/ 
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Заличени лични даннисъгласно ЗЗЛД.


