
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 

  гр. Хисаря, ул. “Стряма” № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 

 
№ З – 28 - 26/07.01.2022 г. 

на Директора на ТП „ДГС-Хисар„         
 

На основание чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 9, т. 10, т.14 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” /наричана по – долу за краткост „Наредбата”/ и в 
изпълнение на утвърдена спецификация за Обект № 2/2022 в „ДГС-Хисар” и Заповед № 
490/31.12.2021 г. на Директора на “ЮЦДП” ДП –  Смолян.  

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Откривам процедура открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в 
следния обект на територията на ТП  “ДГС – Хисар”: 

- Обект № 2/2022 – държавна горска територия – попълване на тополови култури, 
отглеждане на тополови горски култури, кастрене на тополови култури. 
 

1. Наименование, адрес, телефон, електронен адрес на възложителя и лице за 
контакт: Териториално поделение “Държавно горско стопанство Хисар”  към  
“Южноцентрално държавно предприятие” - гр. Смолян, с адрес: гр. Хисаря, ул. “Стряма” № 
2, е - mail: dgshisar@ucdp-smolian.com.  

Определям лице за контакт: инж. Виолета Саксанов – лесничей ТП “ДГС – Хисар”, 
тел:0887 728152. 

 
2. Вид на процедурата, размер на гаранцията за участие: 

2.1. Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 2/2022 г.–  
държавна горска територия – попълване на тополови култури, отглеждане на тополови 
горски култури, кастрене на тополови култури. Видовете дейности, местонахождение 
/отдели, подотдели в държавни горски територии в териториалния обхват на ТП «ДГС 
Хисар»/, обем, начална стойност и срок на изпълнение, съгласно технологичния план и 
утвърдената спецификация, са както следва:    

Отдел, 

подотдел  
Площ, 

дка 
Един. 

мярка  
Количество 

Ед. цена 
на мярка   

лв./мярка   

Обща 
стойност  

к.3*к.4 лв. 

/без ДДС/ 

Срок за изпълнение 

(от дата до дата) 

1   2 3 4 5 6 

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ І:  ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 1 дка 

1.Операция: Временно съхраняване на фиданки 

277 в 0,5 100бр 0,21 13,76 2,89 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 100бр 0,25 8,47 2,12 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 1 1 х 0,46 10,89 5,01 01.02.22г.-01.03.22г. 

2.Операция: Разнасяне на фиданките 

277 в 0,5 100бр 0,21 12,19 2,56 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 100бр 0,25 11,60 2,90 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 2 1 х 0,46 11,87 5,46 01.02.22г.-01.03.22г. 

3.Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки 

277 в 0,5 куб.м3 2,00 18,85 37,70 01.02.22г.-01.03.22г. 
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384-1 0,5 куб.м3 2,00 17,73 35,46 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 3 1 х 4,00 18,29 73,16 01.02.22г.-01.03.22г. 

4.Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда) 

277 в 0,5 бр 21,00 3,85 80,85 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 бр 25,00 3,85 96,25 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 4 1 х 46,00 3,85 177,10 01.02.22г.-01.03.22г. 

5.Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50 

277 в 0,5 10бр 2,1 34,71 72,89 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 10бр 2,5 24,50 61,25 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 5 1 х 4,60 29,16 134,14 01.02.22г.-01.03.22г. 

6.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа 

277 в 0,5 км 55,0 6,00 330,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 км 55,0 6,00 330,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 6 1 х 110,00 6,00 660,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

7.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - верижна 

277 в 0,5 км 1,0 3,00 3,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

384-1 0,5 км 5,0 3,00 15,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 7 1 х 6,00 3,00 18,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

8.Операция: Транспорт на фиданките 
ДГС 

Пазарджик   км 140,00 2,00 280,00 
01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко 8 0 х 140,00 2 280,00 01.02.22г.-01.03.22г. 

Всичко І 1 х х х 1352,87 01.02.22г.-01.03.22г. 

 ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІІ: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 156 дка 
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- първоширочина от 40 см до70 см- 
първо 

277 в 6 100бр 2,40 64,60 155,04 01.05.22г.-30.05.22г. 

384-1 12 100бр 6,00 35,14 210,84 01.05.22г.-30.05.22г. 

386 д 34 100бр 11,60 60,89 706,32 01.05.22г.-30.05.22г. 

Всичко 1 52 х 20,00 53,61 1072,20 01.05.22г.-30.05.22г. 
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- първоширочина от 40 см до70 см- 
второ 

277 в 6 100бр 2,40 52,86 126,86 01.10.22г.-30.10.22г. 

384-1 12 100бр 6,00 29,22 175,32 01.10.22г.-30.10.22г. 

386 д 34 100бр 11,60 49,82 577,91 01.10.22г.-30.10.22г. 

Всичко 2 52 х 20,00 44,00 880,10 01.10.22г.-30.10.22г. 

3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора    

277 в 6 10бр 24,0 4,97 119,28 25.05.22г.-10.06.22г. 

384-1 12 10бр 60,0 4,74 284,40 25.05.22г.-10.06.22г. 

386 д 34 10бр 116,0 4,92 570,72 25.05.22г.-10.06.22г. 

Всичко 3 52 х 200,00 4,87 974,40 25.05.22г.-10.06.22г. 

4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура-първо    

277 в 6 10бр 24,0 3,74 89,76 20.05.22г.-30.05.22г. 

384-1 12 10бр 60,0 3,56 213,60 20.05.22г.-30.05.22г. 

386 д 34 10бр 116,0 3,70 429,20 20.05.22г.-30.05.22г. 

Всичко 4 52 х 200,00 3,66 732,56 20.05.22г.-30.05.22г. 



 

277 в 6 10бр 24,0 3,74 89,76 20.06.22г.-30.06.22г.  

384-1 12 10бр 60,0 3,56 213,60 20.06.22г.-30.06.22г. 

386 д 34 10бр 116,0 3,70 429,20 20.06.22г.-30.06.22г. 

Всичко 5 52 х 200,00 3,66 732,56 20.06.22г.-30.06.22г. 

6. Операция: Филизене на тополови фиданки       

277 в 0,5 10бр 2,1 6,21 13,04 01.06.22г.-15.06.22г. 

384-1 0,5 10бр 2,5 5,92 14,80 01.06.22г.-15.06.22г. 

Всичко 6 1 х 4,60 6,05 27,84 01.06.22г.-15.06.22г. 

7. Операция: Направа на чашки за поливане       

277 в 6 10бр 24,0 7,76 186,24 при необходимост 

384-1 12 10бр 60,0 6,96 417,60 при необходимост 

386 д 34 10бр 116,0 6,85 794,60 при необходимост 

Всичко 7 52 х 200,00 6,99 1398,44 при необходимост 

8. Операция: Поливане на тополова култура-първо 

277 в 6 бр 240,0 1,00 240,00 при необходимост 

384-1 12 бр 600,0 1,00 600,00 при необходимост 

386 д 34 бр 1160,0 1,00 1160,00 при необходимост 

Всичко 8 52 х 2000,00 1,00 2000,00 при необходимост 

9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -първо 

277 в 6 км 56 3,00 168,00 при необходимост 

384-1 12 км 25 3,00 75,00 при необходимост 

386 д 34 км 50 3,00 150,00 при необходимост 

Всичко 9 52 х 131,00 3,00 393,00 при необходимост 

10. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -първо 

277 в 6 км 9 3,00 27,00 при необходимост 

384-1 12 км 2,8 3,00 8,40 при необходимост 

386 д 34 км 160 3,00 480,00 при необходимост 

Всичко 10 52 х 171,80 3,00 515,40 при необходимост 

11. Операция: Поливане на тополова култура-второ 

277 в 6 бр 240,0 1,00 240,00 при необходимост 

384-1 12 бр 600,0 1,00 600,00 при необходимост 

386 д 34 бр 1160,0 1,00 1160,00 при необходимост 

Всичко 11 52 х 2000,00 1,00 2000,00 при необходимост 

12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -второ 

277 в 6 км 56 3,00 168,00 при необходимост 

384-1 12 км 25 3,00 75,00 при необходимост 

386 д 34 км 50 3,00 150,00 при необходимост 

Всичко 12 52 х 131,00 3,00 393,00 при необходимост 

13. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -второ 

277 в 6 км 9 3,00 27,00 при необходимост 

384-1 12 км 2,8 3,00 8,40 при необходимост 

386 д 34 км 160 3,00 480,00 при необходимост 

Всичко 13 52 х 171,80 3,00 515,40 при необходимост 



 

1. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано в двете посоки-първо  

277 в 15 дка 15 22,00 330,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

384-1 12 дка 12 22,00 264,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

386 д 29 дка 29 22,00 638,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

Всичко 1 56 х 56,00 22,00 1232,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

2. Операция: Дисковане -еднопосочно - първо  

386 д 5 дка 5 11,00 55,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

Всичко 2 5 х 5 11,00 55,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

3.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-първо  

277 в 15 км 56 3,00 168,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

384-1 12 км 25 3,00 75,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

386 д 34 км 50 3,00 150,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

Всичко 3 61 х 131 3,00 393,00 10.05.22г.-30.05.22г. 

4. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано в двете посоки-второ  

277 в 15 дка 15 22,00 330,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

384-1 12 дка 12 22,00 264,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

386 д 29 дка 29 22,00 638,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

Всичко 4 56 х 56,00 22,00 1232,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

5. Операция: Дисковане -еднопосочно - второ  

386 д 5 дка 5 11,00 55,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

Всичко 5 5 х 5 11,00 55,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

6.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-второ 

277 в 15 км 56 3,00 168,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

384-1 12 км 25 3,00 75,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

386 д 34 км 50 3,00 150,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

Всичко 6 61 х 131 3,00 393,00 01.10.22г.-30.10.22г. 

              

Всичко ІІ 156 х х х 14994,90 01.05.22г.-30.10.22г. 

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ  ІІІ.  КАСТРЕНЕ    

1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см 

277 в 5,5 10бр 22,00 10,32 227,04 10.03.22г.-20.03.22г. 

384-1 11,5 10бр 57,50 9,89 568,68 10.03.22г.-20.03.22г. 

386 д 34 10бр 116,00 10,23 1186,68 10.03.22г.-20.03.22г. 

Всичко 1 51 х 195,50 10,14 1982,40 10.03.22г.-20.03.22г. 

Всичко ІІІ 51,00 х х х 1982,40 10.03.22г.-20.03.22г. 

ОБЩО за обект № 2 - 2022 г.   18330,16 01.02.22г.-30.10.22г. 

 
2.2. Гаранцията за участие в открития конкурс е 5 % от началната стойност на 

обекта, определена при условията на чл. 9а, ал.2 от Наредбата. Гаранцията за участие  е  в 
размер на 916,51  /деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и една ст./ лв. и същата се 
представя от участниците единствено под формата на парична сума внесена по сметка на 
Възложителя.  

Гаранцията за участие в открития конкурс се представя единствено под формата на 
парична сума по сметката на ТП “ ДГС Хисар”: 

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 

BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 



 

Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16:00 часа на 24.01.2022 г.  
В документа за внесена гаранция за участие задължително се посочва номерът на 

обекта, за който е внесена. 
 
Внесените гаранции за участие в открития конкурс да се освобождават, респ. 

задържат по реда и при условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата.    
3. Стойност на обекта без ДДС: 

Началната стойност на Обект № 2/2022 г. – държавна горска територия – попълване 
на тополови култури, отглеждане на тополови горски култури, кастрене на тополови 
култури е в размер на 18330,16 /осемнадесет хиляди триста и тридесет лева и 
шестнадесет ст./ без ДДС. 
 

4. Срок за изпълнение на възложените дейности: 
Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по точка 2.1. от 

настоящата заповед. 
  За отделните операции, посочени в таблицата, изпълнението им не е задължително, 

а ще бъдат извършвани при възникнала необходимост и уведомяване от страна на 
Възложителя. 

Крайният срок на договора е 30.10.2022 г.   
 

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
Право на участие в открития конкурс имат физически и юридически лица, които 

отговарят на следните изисквания: 
5.1. Кандидатите да са вписани в публичния регистър на Изпълнителната агенция 

по горите и да притежават удостоверение за регистрация, издадено по ред и при условия, 
съгласно чл. 235 и чл. 241 от ЗГ за дейностите, предмет на открития конкурс, включени в  
чл. 10, ал. 1, т. 9, т. 10, т.14 от Наредбата. 

5.2. Член на управителния орган на кандидата или физическо лице, с което 
кандидатът има сключен трудов договор трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ 
по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за дейностите, предмет на 
настоящата процедура. 

5.3. Кандидатът трябва да: 
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 194 - 217, чл. 219 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и чл. 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 

Закона за  противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество (ЗПКОНПИ) с директора на ТП „ДГС Хисар” и директора на ЮЦДП – Смолян.    

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, към ЮЦДП – Смолян и 

териториалните му поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган; 

Изискванията на т. 5.3, букви "а" и "е" се прилагат, както следва: 
- при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 
- при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници; 
- при дружество с ограничена отговорност - за  управителя, а при няколко 

управители – за всеки от тях; 
- при еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя; 
- при акционерно дружество – за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 
- при командитно дружество с акции – за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението; 
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, 

които представляват кандидата; 

http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p11861404
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- в случаите, когато има прокурист – за прокуристите; когато участник е 
чуждестранно лице и има повече от един прокурист, декларацията се подава само за 
прокуроста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България;  

5.4. Кандидатът трябва да не използва подизпълнители при извършване на 
дейностите по възложената услуга; 

5.5. Кандидатът трябва да е внесъл пълния размер на определената парична 

гаранция за участие;  
Изискванията по точка 5.3, букви „а”, „г” и „е” се отнасят за управителите или 

лицата, които представляват участника съгласно търговския закон или законодателството 
на  държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението на 
европейско икономическо пространство където участникът е регистриран.  

Изискванията по точка 5.3, букви „б”,”в”, „д” и „ж” се отнасят за търговеца, а 
отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които 
представляват участника,  съгласно търговския закон или законодателството на  държава 
– членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението на европейско 
икономическо пространство където участникът е регистриран или упълномощено от тях 
лице.  

5.6. е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в конкурса; 

5.7. е представил  изискуемите документи съгласно  конкурсните условия; 
5.8.  разполага с минимални технически възможности и кадрови състав за 

изпълнение на дейностите, както следва: 
5.8.1. да разполага най – малко с 5 (пет) работници за изпълнение на дейностите, 

включени в Обект № 2/2022г., като минимум едно лице трябва да е правоспособно да 
управлява специализиран горски трактор или приспособен такъв;   

5.8.2. специализиран горски трактор или приспособен такъв с дискова брана – 1 
бр.;  

5.8.3. свредел/сонда за залесяване – 1 бр.; 
5.8.4. цистерна за поливане – 1 бр.; 
5.8.5. гръбна пръскачка – 1 брой; 
Техниката и инвентарът, които кандидатите ще използват за изпълнение на 

лесокултурните дейности трябва да са собственост на кандидата или да са наети от него 
чрез договор за наем или закупени чрез договор на лизинг.  

Забележка: Представената собствена или наета техника и инвентар трябва да са 
регистрирани съгласно нормативната уредба в страната и да са преминали съответните 
технически прегледи на техниката, в случай, че такива се изискват за съответната 
техника.   
          5.8.8. Не се допуска до участие в конкурса всеки кандидат, който не отговаря на 
изисквания. 

          5.9. Всеки участник поема разноските по изготвяне и представяне на 
документацията за участие. Всеки участник трябва да представи само едно ценово 
предложение за обекта, предмет на конкурса, като ценовото предложение се изготвя по 
образец, приложен в документацията.       

5.10. На основание чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредбата Кандидатите нямат право да 
използват подизпълнители при изпълнението на дейностите по възложената услуга.  

6. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 
 Кандидатът, определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение на договора 

в размер  на 5 % от достигнатата стойност на обекта без ДДС.  
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. парична сума, внесена по сметка на Възложителя  

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 

BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 

2.  банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Възложителя със 
срок на валидност не по - малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. В 



 

същата трябва да е записано, че се освобождава след изрично писмено известие от 
Възложителя. 

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора, съгласно чл. 33 от Наредбата. 
8. Срок на валидност на офертите – 90 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертите. 

9. Критерий за оценка и класиране на офертите – „Най - ниска предложена цена” 
за изпълнение на възложените лесокултурни дейности в обекта. 

В случай, че офертата на кандидат съдържа предложение, което е с 20 или повече на 
сто по- благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, 
кандидатът да представи пред комисията подробна писмена обосновка за начинът на нейното 
образуване. Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не класира участника в 
открития конкурс. 

Оглед на насажденията /подотделите/от ДГТ на територията на ТП „ДГС Хисар”, 
включени в Обект №2/2022 г. може да се извърши всеки работен ден от 10:00 до 14:00 
часа до 24.01.2022 г., като участникът осигурява за своя сметка превоз в присъствието на 
представители на ТП «ДГС Хисар». За извършения оглед и запознаване с условията, при 
които ще се осъществи предмета на процедурата, участниците попълват точка 3 от 

завлението за участие. В случай, че не е извършен оглед, обектът се приема без 
възражения.        

10. Всеки кандидат има право да подаде само една оферта за обекта. 
11. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за 

участие в процедурата:  Комплект от документи, се получава от: 
- от интернет страницата на „ЮЦДП”, гр. Смолян и на страницата на ТП ДГС 

«Хисар» на следния интернет адрес http://ucdp-

smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search, към електронната преписка на 

открития конкурс БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ; ИЛИ  

- от деловодството на ТП “ДГС – Хисар” на адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма” № 2, 

всеки работен ден от 08:00 до 15:30 часа, с краен срок до 15:30 часа на 24.01.2022 г. 

включително, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ  на цена от 20 (двадесет) лв., без ДДС, която се внася в 

брой в касата на ТП “ДГС – Хисар” или по банков път  

IBAN: BG96 CECB 9790 10C7 776100 

BIC CECBBGSF 

Банка: Централна Кооперативна Банка, клон гр. Карлово 

 

12. Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се подават в деловодството на ТП “ДГС – Хисар” всеки работен ден от 
08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, с краен срок – до 16:00 часа на 
24.01.2022 г.   

12.1. Офертата се подава в запечатан и непрозрачен плик от участника или 
упълномощен от него представител. Върху плика се посочва името на участника, номера 
на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В 
плика се поставят документите, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 18 от 
Наредбата, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” , 
наименованието на участника и номера на обекта. Пликът „предлагана цена” съдържа 
попълнено и подписано ценово предложение на участника. Всеки участник подава само 
едно ценово предложение. Ценовото предложение се изготвя по образец на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предлагана цена не може да бъде по – висока от обявената начална обща 
цена за обекта, посочена в таблицата по точка 2.1. от настоящата заповед. При оформяне 
на офертата се прилага чл. 19 от Наредбата. При приемане на офертата върху плика се 
отбелязват входящ номер, датата и часа на получаването. 

http://ucdp-smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search
http://ucdp-smolian.com/profil/view1list.php?x_sid=23&z_sid=%3D&cmd=search


 

При изготвяне на документите участниците трябва да се придържат точно към 
обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия. До изтичане на срока за подаване на документи за 
участие в конкурса, всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си. 

13. Място, дата  и  час  за  провеждане на конкурса: 
Откритият конкурс ще се проведе от 11:00 часа на 25.01.2022 г., в 

административната сграда на ТП „ДГС ХИСАР”, гр. Хисаря, ул. «Стряма» № 2, общ. 
Хисаря, обл.Пловдив. 

При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез 
упълномощен представител по време на работата на комисията по отваряне и 
оповестяване на офертите. Участникът може да присъства лично или чрез упълномощен 
представител. В последния случай се представя пълномощно и документ за самоличност от 
упълномощеното лице. Едно физическо лице не може да представлява повече от един 
участник в процедурата.     

14. Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на „ЮЦДП” – гр. 
Смолян и ТП ДГС „Хисар” най - малко 15 дни преди крайния срок за подаване на оферти. 
Копие от същата да се постави на информационното табло в ТП “ДГС – Хисар”. 

15. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал.3 от Наредбата, като с нея 
утвърждавам документация за участие в открития конкурс, съгласно чл. 16, ал1. от 
Наредбата.    

16. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Иван Юнаков – зам. 

директор на ТП “ДГС – Хисар”. 
17. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК пред 

Административен съд - Пловдив, в 14-дневен срок от нейното публикуване на интернет 
страницата на „ЮЦДП” – гр. Смолян и ТП „ДГС” Хисар.  
 
 

ИНЖ. ДОБРИН ИВАНОВ:    п* 
ДИРЕКТОР  НА ТП “ДГС – ХИСАР”   

 
 
 
 
 

*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – 
Регламент (ЕС) 2016/679 


