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МЗм – Южноцентрално държавно предприятие 

         ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”  
          гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: +359 335 9 6502  

e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д 

 
№З-10-49/27.01.2023г. 

 

на основание чл.2, т.2 и чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 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 Заповед №З-

01-530/15.12.2022г. на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян за упълномощаване на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово” 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
І. 1. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане извършването на лесокултурни 

дейности в горска територия – държавна собственост в обхвата на Териториално поделение 

„ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян по реда на чл.12 - чл.24 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 за дейностите по 

чл.10, ал.1, т.9 и т.10 от Наредбата и съгласно одобрена спецификация. 

2. Предметът на открития конкурс е: „Извършване на лесокултурни дейности през 2023 

година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект 

№5, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-

Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”. 

Подробно описание на вида лесокултурните дейности, начина и технологията им на 

изпълнение се съдържа в Техническото задание – Приложение №7 от утвърдената конкурсна 

документация и изготвената Спецификация. Дейностите ще се извършват в териториалния 

обхват на ТП „ДГС-Карлово”, общ. Карлово, землищата на гр. Баня, с. Войнягово, с. 

Каравелово, гр. Калофер. 

Лесокултурните дейности, които следва да бъдат извършени в Обект №5 през 2023 г. по 

подотдели, площи, дейности, операции, начални стойности и крайни срокове са както следва: 
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Отдел, 

подотдел  

Площ, 

дка 

Един. 

мярка  
Количество 

Ед. цена 

на мярка      

Обща 

стойност  

к.3*к.4 

Срок за 

изпълнение 

(от дата до 

дата) 

        лв./мярка лв. /без ДДС/   

1 2 3 4 5 6 7 

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ  І.  ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ 

 I.1. ПОПЪЛВАНЕ-механизирано през есен 2023 г. 

1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки за попълване-

топола: 

277''к''-2ч 68,0 м3 10,00 13,49 134,90 30.10.-30.12.23 г. 

273 “г1“-1ч-1 80,0 м3 10,00 12,76 127,60 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 1 148,0 х 20,00 13,13 262,50   

2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп: 

277''к''-3 ч.- тп-

I214-1 г. 10,0 100бр. 
5,00 

8,49 42,45 30.10.-30.12.23 г. 

277''10''-чтп-1 г. 4,0 100бр. 1,70 8,03 13,65 30.10.-30.12.23 г. 

277"11"-чтп - 1 г. 2,0 100бр. 
1,10 

8,03 8,83 30.10.-30.12.23 г. 

273"г1"-1 ч.- тп-

I214 -1 г. 23,0 100бр. 
11,50 

8,49 97,64 30.10.-30.12.23 г. 

277''15''-чтп-1 г. 1,0 100бр. 0,70 8,49 5,94 30.10.-30.12.23 г. 

277 “о“-1 г. 3,0 100бр. 1,20 8,49 10,19 30.10.-30.12.23 г. 

277 “с“-1 г. 4,0 100бр. 1,80 8,49 15,28 30.10.-30.12.23 г. 

277 “т“-1 г. 0,0 

100бр. 
0,20 

8,49 1,70 30.10.-30.12.23 г. 

277''к“-2 ч - тп I 

214 -2 г. 
17,0 100бр. 7,90 8,49 67,07 30.10.-30.12.23 г. 

273''2''- чтп - 2 г. 3,0 100бр. 1,50 8,49 12,74 30.10.-30.12.23 г. 

277 “и“ -2 г. 7,0 100бр. 2,90 8,49 24,62 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 2 74,0 х 35,50 8,45 300,11   

3. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките : 

277''к''-3 ч.- тп-

I214-1 г. 10,0 100 бр. 
5,00 

11,40 57,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''10''-чтп-1 г. 4,0 100 бр. 1,70 10,78 18,33 30.10.-30.12.23 г. 

277"11"-чтп - 1 г. 2,0 100 бр. 1,10 10,78 11,86 30.10.-30.12.23 г. 
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273"г1"-1 ч.- тп-

I214 -1 г. 23,0 100 бр. 
11,50 

11,40 131,10 30.10.-30.12.23 г. 

277''15''-чтп-1 г. 1,0 100 бр. 0,70 11,40 7,98 30.10.-30.12.23 г. 

277 “о“-1 г. 3,0 100 бр. 1,20 11,40 13,68 30.10.-30.12.23 г. 

277 “с“-1 г. 4,0 100 бр. 1,80 11,40 20,52 30.10.-30.12.23 г. 

277 “т“-1 г. 0,0 100 бр. 0,20 11,40 2,28 30.10.-30.12.23 г. 

277''к“-2 ч - тп I 

214 -2 г. 
17,0 

100 бр. 
7,90 

11,40 90,06 30.10.-30.12.23 г. 

273''2''- чтп - 2 г. 3,0 100 бр. 1,50 11,40 17,10 30.10.-30.12.23 г. 

277 “и“ -2 г. 7,0 100 бр. 2,90 11,40 33,06 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 3 74,0 х 35,50 11,35 402,96   

4. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при 

схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.-за попълване : 

277''к''-3 ч.- тп-

I214-1 г. 10,0 бр  500 3,30 1650,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''10''-чтп-1 г. 4,0 бр  170 3,30 561,00 30.10.-30.12.23 г. 

277"11"-чтп - 1 г. 2,0 бр  110 3,30 363,00 30.10.-30.12.23 г. 

273"г1"-1 ч.- тп-

I214 -1 г. 23,0 бр  1150 3,30 3795,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''15''-чтп-1 г. 1,0 бр  70 3,30 231,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “о“-1 г. 3,0 бр  120 3,30 396,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “с“-1 г. 4,0 бр  180 3,30 594,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “т“-1 г. 0,0 бр  20 3,30 66,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''к“-2 ч - тп I 

214 -2 г. 
17,0 

бр  790 3,30 2607,00 30.10.-30.12.23 г. 

273''2''- чтп - 2 г. 3,0 бр  150 3,30 495,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “и“ -2 г. 7,0 бр  290 3,30 957,00 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 4 74,0 х 3550 3,30 11715,00   

5. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. -за 

попълване: 

277''к''-3 ч.- тп-

I214-1 г. 10,0 бр  500 1,10 550,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''10''-чтп-1 г. 4,0 бр  170 1,10 187,00 30.10.-30.12.23 г. 

277"11"-чтп - 1 г. 2,0 бр  110 1,10 121,00 30.10.-30.12.23 г. 

273"г1"-1 ч.- тп-

I214 -1 г. 23,0 бр  1150 1,10 1265,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''15''-чтп-1 г. 1,0 
бр  70 1,10 77,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “о“-1 г. 3,0 
бр  120 1,10 132,00 30.10.-30.12.23 г. 
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277 “с“-1 г. 4,0 
бр  180 1,10 198,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “т“-1 г. 0,0 
бр  20 1,10 22,00 30.10.-30.12.23 г. 

277''к“-2 ч - тп I 

214 -2 г. 
17,0 

бр  790 1,10 869,00 30.10.-30.12.23 г. 

273''2''- чтп - 2 г. 3,0 
бр  150 1,10 165,00 30.10.-30.12.23 г. 

277 “и“ -2 г. 7,0 
бр  290 1,10 319,00 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 5 74,0 х 3550 1,10 3905,00   

Транспорт фиданки км 180,00 3,40 612,00 30.10.-30.12.23 г. 

Транспорт 

машини:    км 70,00 3,40 238,00 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко ІІІ.2 74,0 х х х 17435,57   

 I.2. ПОПЪЛВАНЕ-ръчно- есен 2023 г. 

1. Операция: Временно съхраняване на семенищни фиданки-за попълване: 

436 “и“-ч - 1 г 2,0 100бр. 5,00 0,91 4,55 30.10.-30.12.23 г. 

331 “ж“-ч - 1 г 2,0 100бр. 3,00 1,23 3,69 30.10.-30.12.23 г. 

279 "у" - 1 г 5,0 100бр. 25,00 0,68 17,00 30.10.-30.12.23 г. 

279 "а"- 1 г 5,0 100бр. 25,00 0,67 16,75 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 1 14,0 х 58,00 0,72 41,99   

2. Операция: Ръчно садене на семенищни фиданки в цепнатини с подобрен меч на 

Колесов и садилно колче : 

436 “и“-част-чб,гпл 2,0 100 бр. 5,00 52,68 263,40 30.10.-30.12.23 г. 

331 “ж“-част-

чб,гпл 2,0 100 бр. 3,00 59,95 179,85 30.10.-30.12.23 г. 

279 "у"- лдб,гпл 5,0 100 бр. 25,00 41,69 1042,25 30.10.-30.12.23 г. 

279 "а"- лдб,гпл 5,0 100 бр. 25,00 41,30 1032,50 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко 2 14 х 58,00 43,41 2518,00   

Транспорт 

фиданки   км 180,00 3,40 612,00 30.10.-30.12.23 г. 

Всичко І.2 14 х х х 3171,99   

Всичко І 88 х х х 20607,56   

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: ІІ. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ  

ІІ.1.  ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-МЕХАНИЗИРАНО : 
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1. Операция: Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане 

"кръстосано"(в двете посоки )- 3 пъти 

277''15'' 4,0 дка 12,0 25,00 300,00 01.05-30.11.23 г. 

277 ''о'' 10,0 дка 30,0 25,00 750,00 01.05-30.11.23 г. 

277''с''  14,0 дка 42,0 25,00 1050,00 01.05-30.11.23 г. 

277''т''  2,0 дка 6,0 25,00 150,00 01.05-30.11.23 г. 

Всичко 1 30,0 х 90,0 25,00 2250,00   

2. Операция: Отглеждане на 2 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане 

"кръстосано"(в двете посоки )- 2 пъти 

277 ''и“ 24,0 дка 48,0 25,00 1200,00 01.05-30.11.23 г. 

Всичко 2 24,0 х 48,0 25,00 1200,00   

3. Операция: Поливане на 1 ,2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, 

включително доставянето на вода 

277 ''15'' -1 г 4,0 бр  648 1,20 777,60 01.05-30.09.23 г. 

277 ''о''-1 г 10,0 бр  1200 1,20 1440,00 01.05-30.09.23 г. 

277''с'' -1 г 14,0 бр  1764 1,20 2116,80 01.05-30.09.23 г. 

277''т'' -1 г 2,0 бр  213 1,20 255,60 01.05-30.09.23 г. 

277''и''-2 г 24,0 бр  2904 1,20 3484,80 01.05-30.09.23 г. 

Транспортни 

разходи за 

цистерна и 

доставка на 

вода-за 

поливане на 

тополите   км 150,00 3,40 510,00 01.05-30.09.22 г. 

Всичко 3 54,0 х 6729,00 1,20 8074,80   

4. Операция   Поливане на  1  годишни семенищни фиданки -летен дъб, срлп, гпл-при 

необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода-при норма-мин.20л. вода/бр. 

 279 "у" -1 г 10,0 дка 30 50,00 1500,00 01.05-30.09.23 г. 

 279 "а" -1 г 10,0 дка 30 50,00 1500,00 01.05-30.09.23 г. 

Транспортни 

разходи за 

цистерна и 

доставка на 

вода-за 

поливане на 

семенищни 

фиданки   км 102 3,40 346,80 01.05-30.09.23 г. 

Всичко 5 20,0 х 162,00 103,40 3346,80   
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Транспортни 

машини за 

отглеждане   км 150 3,40 510,00 01.05-30.09.23 г. 

Всичко ІІ.1: 30,0 х х х 15381,60   

II.2. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-РЪЧНО : 

1. Операция: Филизене на 1 год. тополови фиданки: 

277''15''-2 г 4,0 10бр 21,6 5,82 125,71 01.05-20.06.23 г. 

277''о'' 10,0 10бр 40,0 5,82 232,80 01.05-20.06.23 г. 

277''с'' 14,0 10бр 58,8 5,82 342,22 01.05-20.06.23 г. 

277''т'' 2,0 10бр 7,1 5,82 41,32 01.05-20.06.23 г. 

Всичко 1 30,0 х 127,5 5,82 742,05   

2. Операция: Намазване  на стъблата на 1 год. тополови фиданки срещу пригор 

(варосване), включително приготвяне на разтвора 

277''15''-2 г 4,0 10бр 21,6 3,93 84,89 01.05-20.06.23 г. 

277''о'' 10,0 10бр 40,0 3,93 157,20 01.05-20.06.23 г. 

277''с'' 14,0 10бр 58,8 3,93 231,08 01.05-20.06.23 г. 

277''т'' 2,0 10бр 7,1 3,93 27,90 01.05-20.06.23 г. 

Всичко 2 30,0 х 127,5 3,93 501,08   

3. Операция: Филизене на попълнени фиданки в 2  год. тополови фиданки 

277''и'' 10,0 10бр 38,9 4,92 191,39 01.05-20.06.23 г. 

Всичко 3 10,0 х 38,9 4,92 191,39   

4. Операция: Намазване  на стъблата на  2  и 3 год. тополови фиданки срещу слънчев 

пригор 

277''и'' 24,0 10бр 96,8 4,65 450,12 01.05-20.06.23 г. 

Всичко 4 24,0 х 96,8 4,65 450,12   

5. Операция: Листно подхранване с гр.ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2 

годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд 

/топ.молец/кафеви петна по листата-1-во пръскане 

277 ''15'' -1 г 4,0 10бр 21,60 3,49 75,38 01.05-10.06.23 г. 

277 ''о''-1 г 10,0 10бр 40,00 3,49 139,60 01.05-10.06.23 г. 

277''с'' -1 г 14,0 10бр 58,80 3,49 205,21 01.05-10.06.23 г. 

277''т'' -1 г 2,0 10бр 7,10 3,49 24,78 01.05-10.06.23 г. 

277''и''-2 г 24,0 10бр 96,80 3,49 337,83 01.05-10.06.23 г. 

Всичко 5 54,0 х 224,3 3,49 782,81   

6. Операция Листно подхранване с гр. ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2 

годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд 

/топ.молец/кафеви петна по листата-2-ро пръскане 

277 ''15'' -1 г 4,0 10бр 21,60 3,49 75,38 01.07-10.09.23 г. 



 7 

277 ''о''-1 г 10,0 10бр 40,00 3,49 139,60 01.07-10.09.23 г. 

277''с'' -1 г 14,0 10бр 58,80 3,49 205,21 01.07-10.09.23 г. 

277''т'' -1 г 2,0 10бр 7,10 3,49 24,78 01.07-10.09.23 г. 

277''и''-2 г 24,0 10бр 96,80 3,49 337,83 01.07-10.09.23 г. 

Всичко 6 54,0 х 224,30 3,49 782,81   

7. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки-1-ви път: 

277 ''15'' -1 г 4,0 100бр 2,16 34,55 74,63 01.05-30.06.23 г. 

277 ''о''-1 г 10,0 100бр 4,00 34,55 138,20 01.05-30.06.23 г. 

277''с'' -1 г 14,0 100бр 5,88 34,55 203,15 01.05-30.06.23 г. 

277''т'' -1 г 2,0 100бр 0,71 34,55 24,53 01.05-30.06.23 г. 

277''и''-2 г 24,0 100бр 9,68 34,55 334,44 01.05-30.06.23 г. 

Всичко 7 54,0 х 22,43 34,55 774,96   

8. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри  път 

277 ''15'' -1 г 4,0 100бр 2,16 28,73 62,06 15.09-15.11.23 г. 

277 ''о''-1 г 10,0 100бр 4,00 28,73 114,92 15.09-15.11.23 г. 

277''с'' -1 г 14,0 100бр 5,88 28,73 168,93 15.09-15.11.23 г. 

277''т'' -1 г 2,0 100бр 0,71 28,73 20,40 15.09-15.11.23 г. 

277''и''-2 г 24,0 100бр 9,68 28,73 278,11 15.09-15.11.23 г. 

Всичко 8 54,0 х 22,43 28,73 644,41   

9. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с ширина от 40 до 70 см.-

1 г. широколистни-летен дъб, гпл-2 пъти през вег.сезон: 

 279 "у" 20,0 100лм 100,00 23,31 2331,00 01.05-30.11.23 г. 

 279 "а" 20,0 100лм 100,00 23,09 2309,00 01.05-30.11.23 г. 

Всичко 9 40,0 х 200,00 23,20 4640,00   

10. Операция: Окосяване на плевели с коса-в междуредията на култура от летен дъб: 

 279 "у" -10дка 20,0 дка 16,0 62,11 993,76 
01.05-30.09.23 г. (по 

преценка от ДГС) 

 279 "а" -10дка 20,0 дка 16,0 61,53 984,48 
01.05-30.09.23 г. (по 

преценка от ДГС) 

Всичко 10 40,0 х 32,0 61,82 1978,24   

Всичко ІІ.2 : 202,0 х х х 11487,86   

Всичко ІІ: 232,0 х х х 26869,46   

ОБЩО за обект №  5 - 2023 г.   х 47 477,02   

 

Дейностите се извършват съгласно поставените технологични изисквания в  

Техническото задание – Приложение №7, част от съответстващата конкурсна 

документация. 
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 3. Стойността на обекта е 47 477,02 лв. (четиридесет и седем хиляди четиристотин 

седемдесет и седем лева и две стотинки), без включен ДДС. Участниците не могат да 

предлагат цени по-високи от посочената стойност, както и единични цени по операции по-

високи от посочените в таблицата.  

4. Крайният срок за изпълнение на договора е  31.12.2023г., а крайните срокове за изпълнение 

на всяка една операция, включена в предмета на открития конкурс са посочени в таблицата по т.2 

от настоящата заповед.  

      5.  Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 2% /два процента/ от стойността на 

обекта, определена в абсолютна сума в размер на 949,54 лв. (деветстотин четиридесет и девет 

лева и петдесет и четири стотинки). Гаранцията за участие се представя единствено под 

формата на парична сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя IBAN BG44 CECB 

9790 10E7 8863 00, BIC: CECBBGSF, „ЦКБ” АД, клон Карлово. Гаранцията за участие следва 

да е внесена по посочената банкова сметка до 17:00ч. на 06.03.2023г.  

5.1. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на 

конкурса цена. Представя се в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител - 

парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС-Карлово” или банкова гаранция. Когато участник, 

определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата 

на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се 

освобождава само след писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е 

безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Карлово“, както и да има срок на валидност не по-

малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. Когато 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. Гаранцията за изпълнение се представя 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 договора. 

 Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно задържат 

по реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата. 

6. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на получаване на офертата в горското стопанство. 

7. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 15 а, ал.1, т.1 от Наредбата – „най-

ниска” цена. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение”, които надвишават 

предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.  

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 06.03.2023 г. от 10:30 до 15:30 

часа в присъствието на представител на ТП „ДГС-Карлово” при осигурен транспорт от участника. 

Разходите за огледа са за сметка на участниците. Извършването на оглед на обекта не е 

задължително, както и не е основание за отстраняване на участник от открития конкурс.  

9. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП” ДП, гр. 

Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ. Участниците, 

които желаят да получат документацията на хартиен носител, следва да заплатят сума в размер на 

2,00 лв. (два лева), без включен ДДС. Документацията може да бъде закупена всеки работен ден 

от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от касата на ТП „ДГС-Карлово”, адрес: гр.Карлово, 

п.к.4300, обл. Пловдив,  ул. „Калофер войвода” № 23 в срок до 06.03.2023г., включително. Цената 

на конкурсната документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN: 

BG44CECB979010E7886300, BIC:CECBBGSF на ЦКБ АД.  

http://ucdp-smolian.com/
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Закупуването на документацията не е задължително и участниците я закупуват, само 

ако желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Конкурсната документация се 

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян.  

10. Оферти за участие в открития конкурс се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП „ДГС - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, обл. Пловдив, ул. „Калофер войвода” 

№23 всеки работен ден до 17:00 часа на 06.03.2023г., включително. Всеки участник в процедурата 

има право да подаде само една оферта.  
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При приемане на офертата 

върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се 

записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ. При 

оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. 

11. Откритият конкурс ще се проведе на 07.03.2023г. в административната сграда на ТП 

„ДГС- Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23 от 

11:00 часа.   

Присъствието на участниците или техни упълномощени представители на заседанието 

на комисията не е задължително. 

12. В процедурата не се допуска да бъдат използвани подизпълнители. 

13. Определям лице за контакт при ТП „ДГС-Карлово”– инж. Румяна Манолова, тел: 

+359335/96502. Данните за контакт с възложителя са: адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. 

„Калофер войвода” №23, тел.:0335/96502, e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com.  

 

 ІІ.  Условия за допускане на участниците до участие в процедурата: 

 

 Изпълнението на дейностите, предмет на конкурса по чл.10, т.9 и т.10 от Наредбата, се 

извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите 

по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейностите, предмет на конкурса и 

удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на нает с трудов 

договор лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска 

практика, съгласно чл.235 от ЗГ.   

Всеки участник е необходимо да отговаря на следните условия: 

 1.  Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против 

собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл. 

219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в 

организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс. 

 2. Не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност. 

 3. Не е в производство по ликвидация. 

 4. Не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян и ТП „ДГС - Карлово”.  

 5. Не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.  

 6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност. 

 7. Няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган. 

 

mailto:dgskarlovo@ucdp-smolian.com
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 Изискванията по точки 1, 4 и 6 се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

Изискванията по точки 2, 3, 5 и 7 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 Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където кандидатът е регистриран или упълномощено от тях лице.  

 8. Представил е оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса и съгласно конкурсните условия, утвърдени с настоящата заповед. 

 9. Внесъл е пълния размер на определената парична гаранция за участие, посочена в т.5 от 

настоящата заповед. 

 10. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност. 

 11. Няма непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални поделения. 

 12. Разполага с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на дейностите, предмет 

на открития конкурс, както следва: 

 

 12.1. Участниците трябва да разполагат със следната техника и инструменти за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса: 

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИКАТА: 

  

 - минимум 1 (един) брой багер за направата на дупките за залесяване и попълване;  
 - минимум 1 (един) брой трактор с прикачен инвентар дискова брана;  

 - минимум 1 (един) брой автоцистерна или водоноска за поливане на тополовите 

култури 

 Описаните машини – багер и трактор, както и прикачения инвентар към тях следва 

задължително да са регистрирани по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и 

горската техника, както и да са преминали преглед за техническата изправност по реда на закона 

и подзаконовите нормативни актове.  

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 
 

- 4 /четири/ броя подобрен меч на Колесов за ръчно попълване; 

- 8 /осем/ броя сандъчета за разнасяне на семенищни фиданки за попълване; 

- 8 /осем/ броя мотики, чапи или кирки за ръчно отглеждане; 

- 4 /четири/ броя гръбни ръчни пръскачки-за извършване на листното подхранване; 

- 1 /един/ брой съд за направа на разтвора –за листното подхранване. 

 

 12.2. Участниците трябва да имат назначени по трудов договор лица с 

квалификация, както следва: 
 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА 

 

 - минимум едно наето лице със сключен трудов договор, вписано в регистъра на 

Изпълнителна агенция по горите по чл.235 от Закона за горите за дейностите, предмет на 
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настоящия конкурс, освен ако управителят/член на управителния орган е вписан в 

регистъра на ИАГ; 

 - минимум едно наето лице със сключен трудов договор, разполагащо със сертификат 

по чл.84, ал.2, във връзка с чл.83 от Закона за защита на растенията, вписан в регистъра по 

чл.6, ал.1, т.13 от Закона за защита на растенията, освен ако управителят/член на 

управителния орган е вписан в регистъра; 

 - минимум 1 (едно) лице водач на багер с правоспособност за управление; 

 - минимум 1 (едно) лице за водач на трактор с правоспособност за управление; 

 - минимум 8 (осем) лица, които да участват в изпълнението на ръчните дейности – 

общи работници.  

  

 Водачите на багер и трактор следва да притежават документ за правоспособност за водач 

на механизираната техника (багер, трактор). Не се приема за доказана правоспособността на 

назначените квалифицирани работници с удостоверения за разред, квалификация, преминат курс 

и други. Всички лица следва да са в трудови правоотношения с участника.    

 Обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост се удостоверяват в декларация по 

образец – Приложение № 4 от конкурсната документация. Преди сключване на договора 

участникът, определен за изпълнител, представя всички необходими документи, доказващи 

обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал. 

 

 Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за 

провеждане на процедурата. 

 

 Настоящата заповед следва да бъде публикувана най-малко 15 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти в интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян, 

както и да бъде поставена на видно място в административната сграда на стопанството - за 

сведение. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 14-дневен срок 

от публикуването ѝ чрез ТП „ДГС - Карлово” пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

 

 

 

 

Зам. Директор ТП „ДГС - Карлово”............./п/*.............. 

                                             (инж. Румяна Манолова) 

/Съгласно Заповед №З-10-43 от 19.01.2023г. на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово/ 

 

 

                                           

 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


