
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

З А П О В Е Д

№

.M J A ..2 0 1 7  год.

На основание чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии -  държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти (обн. в ДВ. бр. 
96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. 
ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.), чл. 112, ал. 1, т. 2, предложение първо, във 
връзка с чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и Заповед № 411/29.11.2017 г. на Директора на 
„Североизточно държавно предприятие” ДП -  гр. Шумен

О Т К Р И В А М :
процедура за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на дейности по ползване на дървесина от горски насаждения, разположени в 
горски територии -  държавна собственост, с предмет: „Извършване на добив на 
дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване 
на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 
от годишния план за ползване от 2018 г. от горски насаждения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Цонево“, 
съгласно Приложение № 1 -  неразделна част от конкурсните условия.

1. Вид на процедурата: Открит конкурс.
2. Предмет на открития конкурс: извършване на услуги за добив на дървесина -  сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, както следва:

2.1. Открит конкурс за следните обекти за ТП „ДГС Цонево“;

№ Обект №

Прогн. 
количества 

лежаща маса 
в пл. м3

Прогн. 
количества лежаща 

маса 
в пр. м3

Пределна стойност в 
лв., без ДДС, над 

която кандидатът не 
може да депозира 

ценово предложение

Размер на 
гаранцията за 
участие в лв.

1 Обект 1801 2120 3011 45612,00 2280,60
2 Обект 1802 2106 3100 44580,00 2229,00
3 Обект 1803 2101 3136 44202,00 2210,10

Общо : 6327 X X X

Задължителни условия:



а) Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент който ще се 
добива, се извършват на база процентното съотношение между договорената крайна цена 
и определената от ДГС пределна цена за съответния обект;

б) Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в документацията, 
заплащането ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 2 -  
неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото количество 
отразено в предавателно-приемателния протокол за кубиране;

в) Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват: да отговарят на приетия 
БДС, съгласно Приложение №2, неразделна част към договора.

3. Условията, при които кандидатите ще се допускат до участие в процедурата, са 
посочени в условията за реда и начина за провеждане на открития конкурс за съответния 
обект.

4. Определената гаранция за участие се внася поотделно за всеки обект, съгласно т. 2 от 
настоящата заповед, и е в размер на 5% от стойността на прогнозното количество 
дървесина от обекта.

4.1. Гаранцията за участие се внася за всеки обект поотделно, по банков път по 
сметка на ТП ДГС Цонево: IB AN: BG: BG53CECB979010E8482300, BIC: CECBBGSF, при 
Банка: ТБ „ЦКБ” АД

Задължително условие: Внасянето на гаранцията за участие се извършва единствено 
по банков път, по сметката на ТП ДГС Цонево. Гаранцията за участие, внесена 
поотделно за всеки обект, следва реално да е постъпила по посочената сметка на 
стопанството до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 
открития конкурс.

5. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора за възлагане 
изпълнението на дейността, да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от 
достигнатата по време на конкурса стойност (цена) за дървесината от конкретния обект, 
под формата на парична сума -  преведена по банков път по сметка на ТП ДГС Цонево: 
IBAN: BG: BG53CECB979010E8482300, BIC: CECBBGSF, при Банка: ТБ „ЦКБ” АД, или под 
формата на банкова гаранция. Определеният за изпълнител участник, избира сам 
формата, под която да внесе гаранцията за изпълнение.

5.1. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 
трябва да е издадена от българска банка, на български език, учредена в полза на ТП „ДГС 
Цонево“, безусловна и неотменяема, представя се в оригинал при сключване на 
договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след 
датата, посочена като крайна дата на действие на договора (проект на договор). В този 
случай в нея трябва да бъде посочено, че същата се освобождава след изрично писмено 
известие от възложителя.

Забележка: Гаранцията за участие на определения за изпълнител участник, може да се 
трансформира в гаранция за изпълнение. Условията за това се уточняват преди 
сключването на договора за възлагане на дейността.

6. Срокът за валидност на офертите е от датата на отваряне на офертите до сключване 
на договор за възлагане изпълнението на дейността с определения за изпълнител участник.

7. Определям следния критерий за оценка и класиране на офертите: икономически 
най-изгодна оферта за съответния обект, при показатели, посочени в условията за 
участие в открития конкурс.



8. Кандидатите могат да подават оферти за един, за повече от един или за всички 
обособени обекти, но при условия, по начин и по ред посочени в условията за провеждане 
на конкурса.

9. Конкурсната документация за участие в процедурата може да бъде изтеглена 
безплатно от интернет страницата на ТП ДГС Цонево на адрес: http://dgsconevo.sidp.bg/ 
или от тази на СИДП ДП -  Шумен на адрес www.sidp.bg, или да бъде закупена.

9.1.В случай, че конкурсните документи се закупуват , условията за заплащането им са 
както следва:

9.1.1. Цената на конкурсната документация е -  20,00 лв., без ДДС. Същата се заплаща в 
касата на ТП „ДГС Цонево“ или по банков -  път по банкова сметка на ТП ДГС Цонево: 
IB AN: BG: BG53CECB979010E8482300, BIC: CECBBGSF, при Банка: ТБ „ЦКБ” АД

9.1.2. Заплащането на документите за участие се извършва през работни дни до 16,00 
часа, с краен срок до 16,00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на 
провеждането на конкурса.

9.1.3. Конкурсната документация може да се получи от деловодството на ТП „ДГС 
Цонево“ в работни дни до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 часа за последния работен 
ден, предхождащ деня на провеждане на процедурата.

10. Оглед на насажденията от съответния обект може да се извършва през работни дни 
до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 часа за времето до последния работен ден, 
предхождащ деня на провеждането на процедурата. Огледът се извършва в присъствието 
на представител на ТП „ДГС Цонево“. Огледът да се извършва с транспорт на кандидата 
и разходите да са за негова сметка.

11. До участие в процедурата се в качеството на кандидати и подизпълнители допускат 
български и/или чуждестранни юридически лица -  еднолични търговци и търговци по 
смисъла на ТЗ на Република България или съгласно законодателството на държавата, 
където са регистрирани, като такива; внесли са гаранция за участие -  за всеки заявен 
обект; отговарят на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите и са изпълнили 
изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 22, ал. 5 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., 
в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 
02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.)

12. Допускам, определеният за изпълнител участник да използва подизпълнител/и при 
осъществяване на възложената дейност за съответния обект. Декларирането на 
обстоятелството за ползване на подизпълнител от основния кандидат, както и 
изискванията на които трябва да отговаря подизпълнителят/те, са съгласно нормативните и 
поднормативни актове, както и условията за провеждане на открития конкурс и проекта на 
договор.

13. Офертите за участие в процедурата, които са комплектувани, съгласно изискванията 
посочени в условията за провеждането й, да се подават в деловодството на ТП „ДГС 
Варна“, ул. „Радко Димитриев” № 10, гр. Варна, през работни дни до 16,00 часа, с 
краен срок до 16,00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 
конкурса.

14. Час, дата и място на провеждане на открития конкурс:
Определям конкурса за ТП „ДГС Цонево“ да се проведе в 9.00 часа на 18.12.2017 год.

http://dgsconevo.sidp.bg/
http://www.sidp.bg


15.0ткритият конкурс да се проведе в административната сграда на ТП „ДГС 
Варна“, гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10.

16. С настоящата заповед, на основание чл. 16, ал. 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 (обн. в ДВ. бр. 
96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. 
ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.), утвърждавам, следните документи за 
участие в открития конкурс:

- Условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях списък на 
изискуемите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в 
конкурса, основания за отстраняване на кандидати или участници, критерии за оценка на 
офертите, начин на класиране на участниците и определяне на изпълнител;

- Образец на ценово предложение;
- Проект на договор;
- Други условия и изисквания към кандидатите;
- Копия от Технологични планове
-Приложение № 1,2
17. Краен срок за изпълнение на дейността по ползване на дървесината е 30.06.2018 г.
18. Допълнителна информация:
Кандидатите желаещи да участват в открития конкурс могат да получават допълнителна 

информация в работно време на адреса на ТП „ДГС Цонево“, както и на следните 
телефон, факс и електронен адрес: _________ _____________________ _____________

Териториално
поделение

Адрес Телефон Факс e-mail Лице за контакт

ТП ДГС 
Цонево

С.Цонево, обл.Варна, 
ул.»Хр.Трендафилов» 
№54

0517/27232 dgs.conevo@dpshumen.bg инж. Запрян 
Павлов

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата ТП ДГС Цонево и да се 
сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП „ДГС Цонево“, за сведение и 
изпълнение.

Копие от настоящата зап 
изпрати в ЦУ на СИДП 
страницата на предприятие1

K~r.TTT.TP» п т  т г ш т т т я т а  ч я Й п И Р

на ТП

овед, ведно с цялата документация за участие в конкурса, да се 
ДП h  гр. Шумен, за сведение и публикуване на интернет

• Гла се иостави на видно място в административната сграда

инж. чл.2 от ЗЗЛД

Директор на ТП ДГС Цоп/оо

mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg

